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 قا" 8عءاطسسح لممدتسط ةصطمت:اناح 1ماع» '[!ةديصصتصستتغمم ءهأ قاطلهللجط ةطط 014-

 هزسص ذص 0طم»خعذصس. 8هاكدتس ذطمص 1؟زئءطقط. 1ةلتمم 1طص 0طقعتسأ زها عل

 قعد 11نخنخ هك. جل طكوستمءا» لسع ""دصتستاهضاتس ةأد. '"ةسصتستا#

 لتئءعلسدت ه11, جا-1[دتمعاطل مدععسم 1هعزك نصح 1طن نطقعتسم .عا (010-

 مفعحط عازمون.

 نكح خسستتك 66. 5ءلتغم حا-ل[هءطخخرت 1كنطع. ةادمءرما0165 50105 50]ةنح

 رصخمت طب (هدحدل ةزطت ءمدعئاتمت. 0معتتع خطلهاادع طن 0طحدت» 11عام

 رمعماتكات ندع .1٠٠١ لدعز نسدص لحسم ه]-8[هءطخغخ»ت. قطلمللحط دط 21011“ ةط

 1ادد ةم-7مطدت» مسمع عاج اكتم ١١١! همم عا عدلعتتع ءدمتغ 81هءاد

 اةحاتصم , 5ع0 طلع مسدعتمهانتأناتك 56 236ع70أان272 55 ةلط211131 4

 معءاطتتخمع ءمدكد]ةدصلت ععدتتح هلعدمأ 8[هطمسصعل طن 2-1-2

 (ةا-ل[هطلك "ك.مو ,)1١" تتزانك ممصصتسع 8[هءاطاقت» همذ 20 56 0ءهكألأ

 ؛.4 1طسخطتم ذطص هلحفمءادغم» 1.1 جلزدصعتغ هع 3[هءطخختم "ل1". هم

 عءطوتطثت ديسطت عدد 2065. اعد ةءلتغمدت هؤئطتتكسمس 111". مطلملادط

 زطد 13101“ لعقعمعتهدعم مودك 111, معتق“ هع وتعع [كنلع هيعمل فعن

 1كم عصععد هع 131هءطخختب ةنمطزتعتسصك 11". 0موعم 11هءاباختت. 1ط٠ص

 31هغ15 نسطوسم مواتصسواتتا 111. 0لنوعدتعم 11ه ءاجنخحدس مفاتن عدت 8

 رسدعمسج نمد ةسسواطسس ك2, 1خ[هءطخخ» معمدتسعتك لينعوم ممعل عك هد

 طصوضسصمتم 1طد طحصسخسست 1”

 نع» 1310 ءطغشت» مع*هعواتأ ان: 0121265 011 120115 1105دتطل 721115 1131.

 معمعلتغم 01د10هل1دع دطط 7150 ءمدطخط ا[خككس. عج ةرحصاتت> عااتح

 عمرتوم 12 116هد0ممادتس)ص تهمه اكهتكل ه5. ل[هءطخاقت“ ءمرات"تح عن

 مدتغاتغ 19250 دط©ص ة4صمع 111, ونت ءمرحتمع هلط 0طدتقمتلجط طدتعكدك ؟اتح

 عمار 5ع0 لتعصد 01 ك1 1؟ةهناكخ ذطص *ةعتط تنصت دعما م 1آ012-



2,1 

 18 ع

 هزسرد ةععلز6. 8[هءطخاخم» رحتغاتك 1طءةطتسح اد دلحفمءطتوت" ع

 ©طدتقمتادصح 115 1ملتوصحتتم طحمهعم دادس 1كم ءمدطتو 8[هءاطخؤساحتتلو

 وتنح كتعماتطدد ةنتمعصلتح نتطتغب طعاطسم أ ةطكولتنع ةأهطاتاتتأ "اء.

 طموغ قزوءعدددسم [1طص دادخفءاتكددت د0متسصخاتت“ اذأ. 1[هءاداؤت» 690ءوك

 1ص هلدقفءطأوت» اذا" هع تنس نم دةعونولتطب» 1ك [عدمعد "اذن, ع0

 عمم جنم ممات]أت مععمسم“ 1٠١ . ةءاتهست» طن طق الز ةتتكعطقتت 1266-

 قعد 111١ 5مصخلعو ذطط 111035 هصعوامد هرمتغطد]هغم5 هعدع 11هءطخقت»

 [مدامطت» 11, 1[دلغ طمعسمتعد 1نمكعمدعع 8دعدست ةردقسمت ال.

 طمرتمععدأتم هدتحصتاتست 06 ءقعلع 11هدوتست عمساتست 100. هنن 1م ع10عاأ

 ةزمغر نات ةدفوتسأ "أم. 0صقت» زطد 0*5 زا هطتق ؟؟7هلكاقع ةصحطتع

 عجتتدمم زسكزستدصلت 110ءطغخ# 0عععمأد5 1ماعع6 عااد "الأ. !ةعاطسس

 مع همن ةصقاتعداتمصدع 81هطحسصسعلنم ذطص هلحدصمت زد "0. "ةلث ص

 1[1ةخنس "الذ.

 ج1-1[ه6طحسص4ُك ذطت 0[1ءاطقتت" ط2 8دعتعتم عع ؟0هعدأن 30 1

 1[1هءطخذتت. خط هل-آ[كماطذتم م02عاععأم كتمعزوأناتك نانتتح كان1آ5 نلفت

 ةطنغ احا", 1منككماو 11هءطخقتت ه0 دل-خاحسمك ذط٠ط آنك

 1[هءاراخ» ءععجعلممبطط طمتغأتا 81علئطحست 1351 12 7-32مطدتن" 20]ا0-

 نننك هذا وىمصغت» مةلطلعدل »ل111. ]115 0ععاموتع ءماحقأاتل 1

 ةم-7ماطدتن" , مدهعاععأاجسج وسعت طلع القسم دطتخأتأا , 26عا12198 2 ]210-

 رجموزأم ةهحورخاتك "امم, 18حعععطدك 1[18هءاجافتست ه ممتتكق 1ططط 70-22هطةتتأب

 صحا دست ؟0عسدج ءزات5ذ كاتدرما عوكل , ؟ان01611* عا نعمل م31عاط م11

 411١ 1طص هلد[دصحت زد 81هءطخغخسحس زادادعغ هصصتع ةطقاتسعع 11),

 8[هطحستست ع0 ذطص جا-طدصقأ 13 8[ءاكلعفع زج ءمععتع 1طن 35-1

 1[هءابتؤ»» ةودتكوو طصتغأتغ نحت حس !؟طعضومكف 111.

 عالم ةمخع» .1طح 0طخمتمسب عن !جهستستامع اذ (00ةعؤطت. 10

 ةماعاا) 1”هيعاوسق. 18ءلست6 هع ها مععجطأاتت“ 1دفا1عدطتع الطن5خ

 [طرد 0طعتسأ "لمع

 [اطدص جلد ةمعطتم» لح دنع 0طدتلحتل دس تك. "ئطعمصسمع 11ه عاطخملا ا/٠أ١

 قست 67. 150]0ع5 عن ريم 0ط210جل15ع. زعم (0طقمدتت. "0صححتت" طلح

 ةلح[[هطخط مممصصتخغاتك 5م مدسقت ناتتخمست 50 1طد هلحفمعءطخقوم» “5. 11هعءطع

 اذع دلعامرتحست "عم" حتتت ءعممع ةاتتك جالضسمسملت ةلتقع هلك: عرتأاتلق 121117-

 اذ هعطقتطتت ةصع"ءلسلتلمع الأا. 1طص هلحفمءاتكد»» 11مم أةةصتوست
 ةاتاطز 16.

 1طن ةم-7ماططت» حت ةدتتصت !0[8عذلط مدهفاععاندس 183ةعنوفع امهعزن 10عم

 ةا-اعهاطك

0 

 “مك

 باب
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 810 هلط 1[8هءطغقر“اتاب  ةععع كات معان عا دتصعأا. 1!دعمععم 11 عدععع

 1سم عم5 8ءطقاطدتلط طا 805 هردعصح 1810عةطأ ةطصمامطسغ. 1ع 7110-

 طال دطاتسم ةينععدستؤ ا/اآ. ]طب ةءاتمرصقتغ ءاندص ءمزتتك 18[هءاخغق1 ؟انلت انت

 هن موت الآل١٠ ]ردع 8[هءاراقت» ءدتك, فقاتتك موصتغ 18كديصتوع اللثة. 01

 06و اناث, 3[هطحسسعل ذطص هاد قفعات ةغاط دمع 6 كاد. 8[هءطخق“ هع ذم

 ةرتععب اكفلتقع معمتغ ال1. ةءارتكتتدع ظصمفتعت وتمد ذطصمت'هطوعتغ [طاح

 دا- وصمت ثزو. 0طوزلتدسس مدس !1[هعم“وطط ا“ 1[ ءطخقم مما" عام 111*561

 مماعمس و 011101 مهام 5151 م170هممواتعت:تغ ءم11عاناتا“ , ءاتلتط 1

 هتك هن ماعم كد اذن هنو هع لعقسمست عاودت الا. هع لمصمم

 تدع ايل . 1طص هلدقمءاتأوت» هم 810« ةطو ةدطزا لك 1, انعم 110 ءطخقت#

 لاتككات 1طط ةم7مطوتسا هءعللتكا» الا. ؟ةسمفع لع 8[هءطخغقسم "هلن-

 مدعم 71. 0طوزةئانس كانه ناتقئاتمد»» دمعطععع ادهكتك الآثار

 ا110عدط ة1هطحل]حطاتست م”هعقعتا 11عممموغددم ]دع , 3سم عرزدع عغ قلطعت"-

 طد10زؤطم. 18ءدالان1101 1م5ع 2 2616 نتنت ؟لتتتطل 1191123

 1ةلكأ ءهسعوأ. 116 ع1 مولخ دما وأن. [8ع10ءداناتل“ عأ 20382312 21عاما

 ماتا و1332 عع 2613110 252013.

 مصحتتات5 68. 10[8عأوأط ءدنطد1أان ع١ 1-21 هطؤكتسص م02عقعأ آ[15ع.

 قمعصولكتتدع لدعع 70-32طدت» 1طاح للخط ع عندهم "عل عمسست اص [ةلكتط

 ءا هلال[ دلقتس ةصاغخحسأ. طهعاتاتسم 12661 605 ءغ 0دددتع 1طط 0310-

 جالقط دطط 813 طصقت» مةعقععأم 51015. [0ععوط ءمدغتو عم5 كتدص

 ءممزتك ءعمعلت كات , (©طمدت» طلح 02102119 معهعوتتتألات7' الن. قم”ةلكح

 ةديتاتطت 5969169 اذن. ج1-1كهطؤ“ مرو ءعمذ ةعجتعلتغاتت“. [رعتخت 100 انك

 دذك, رند 1[مقلكم معالبط غدا ع ؟عنكت5 آ[كموطقسم عجلسمغ , نآط1 05510عدغ

 < قخخغقط زاد ؟[هساعف مسوعاععطبسم الكل. ممعولكتغمدحنست كه0عع انا

 ل[ك5191:1 كانط 115 ةطلغ ؟عدتكان5 زركتدصخم : 0ءزئ0ع 7علعاتدغ ص مطخت3-

 جاتاتح ع6 طماطصحمط أغان 82ع2ع. 10[0هطقل]ذط مطأتج عمه 7ع870عءوكات1“ 3

 11هعةوط أذ.

 03105118 طرد جل- هد طحتلات ال5 م1113ت5 11261111199 5

 كنا ةان15 112 1ءلط12 0120-21 3101 ]1طعدنع 971714 , 113113 5ا11] ع1

 طابا هذطأ ءمععدد. 0[8ءطخقت“ نج01عم زانق 12 631":عد» 701116 ال ألو

 وتحس 0طدن0هلامط 51 مععدرتء» ه1. 810عوط كبرص ءقرجاتكادس 1هعاأ الل.

 1نطوضدكات»» ه5ع0 810عاولطو مويخعرتع "ععبدوم الالأ. طابطعو !810عاهطت لدععق

 عادم الأ". لوصعتغ هه قطقدل-31ولزاءم ثم, مط طمع 1[كتتكسم طاق

 الس معلا. هةصحوأكو ءزاتدذ عا ه]10انط0.

 0تندلانم»“ دعمتلاد لتع '*ةسأتر ةودتصطم]و ناتوكاتما“ ماتاضعااتست ([طن

 نم

 الثو

 وز“

 باه

 بملأ
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 هم-7ماحدتخ“, 1طص دا-آآدصحأ( زد, مىطل-دل-11هلئلك , 82002 . 1[هسنسكد):

 لرأ"  ةحصك 69. ىطل-دا-31هلزاع طوصومعم مسمقعزععنادت» دعنماتف 1ةلكتت

 مرمعوتعمدمت"اق , ءقسن» ذب 5340 دلعدتتم هععوتم. [11ع هتطا هلصلتعدأ

 مرسم ءرددخاتسم : قط0-دل-3[هلز1ع معلتن ءابسوتتع 01510عا. ظدععتس 1هعاتمك

 بحد. قطقسدل-31جلزاع عددص ه0 هع معدن ةتصواتفع ةنانعالقخ /ىل. "لذاتك

 قست هغ همعل) ءميدتسمسغاب»» األ. لتس دعادتع ةصقع» ةىلطل-د1-!1ةلتلع

 هن *ةسح» ذاطص ةدئ10 اكل", 1كلتت "فس ممداعم زح عدته أتهم 1مم ماتت /أذ»

 قمسمتتف 71. فمطل-دا-1[ةلتلع 20 1مل م1:021:6016 111: 305 عانفانق 110

 مصمم 0 (0طخآ10 1طن ىاطلهااهلط ةطط (نطق]104 1طن ةعأل دس 115

 ظوعسح 11ةلتلع زطد م1ننصم" جاتمدودع 30 0علتعس تمص ىلطل-ها- ال1 ةلتلكت

 ىصعات دع عمدت الح. قجمءا] صن طق طزوتتامع 11. طودذ لتستعمات0-

 معسل 1صاعت»- عم5 ها 7ماطدتستكمم , 0طخا1 ل ءمعزطاتت“ 8وعتتحمم 1111201161 و

 هسا عتن 181ةلئلع ذطص ةكتعسصوك ىع.. 110هعدلط ذمعتعموأا طزومتخغوف ىعأ

 ءمدوتتع ةعدعتع ماجصتا ىمأ". ةطلعدا-81هلتاع دصتتلغمو طتةلكدطصم5 30 6

 هلأ م. 0عوعرت جدخ 8[هعاؤاط. [طءةطتح ذطت جاحفمءاتد»» عد

 110عواو ةمصووك م.م. ]م ممواتم هعلتت»» همك. 0[8عهط كبس ظلم

 رصمد1 هطعتدسم 16 ىمال, هع ةتطزاععتع مماعممف ممم. 0ءءزلتطتت» هال 1ططد

 "[ادطزذسص ى.1. 1ة1هعنه 1طص ]عدنعأ هما منزذت ىلا.

 ماطل-جل-ة[دلزاع زمضصدغ لكنككسم, 12ةلكحت1 12 12012612 ]115 0111م

 ماع. ىمعورداتم نتطاسسسم. ظزمءا» ذطم ة1دححذس ا[كنكقع مرتهعق عاشت“ هل

 مسن ععاتم ىلا

 قمعرستتادخغنم زمغعت» 0ادئ0جلاذط زط جاأ ظدلع»د عا 1[1هدنحت“ةص اط٠انن قطقنس

 ظوعسدع. (0طخقلت0 زطح ةطلقلاحاط م0هعاععأا7ت5 83236 66و11.

 آد ةم-7هطدت هدم ممد6 تحمصاعسد 110عاوطأ. ة4طل-ه]-!1ةلتلك دم

 ج106م 1

 مسالك 72. طلوصخلات5 722015 110عاوطأ رمعتعدتك 20 نطق 10125 أن

 1[هاطدلاداط. 1ععصءاكت5 8لمطحلاةط] زادكراتتهطلتتطت 1061 لهأت قطل-دلح

 11هاتاعم. 0طخاتل م"دعاععندك ظدعتدع 8[هاكقنتا زطد 11نكددد“ هأ "عا

 هن مطلعحا- ةمتت مصعد قعندلكتامع دطتااتك ىلا, [عمتمسأ ةهمد دعمت

 ز[ماأتا موسخغ, ىطلعدل- قمتم تحرص مدنعت5 ةددلتغ هلا". 8[هادلاط

 ءكدقعس ©طخلتلم منصتتمغ مل". قةطلعدا-3[دلئاع 0طخات لسد زاناطوأف 110-

 طدلاوطأ ءمصقتلتتم نكت ص طعالم ءمدضتح 0طخض لانهم حلو هأغ كاتم معوق

 ممتاز ملك. 0طقسلزتكدع ءلصع مسمعاتم مءءععلسماف ىلا. مةحكتل ةطن

 [يطقطحسب ءمذ موه عودتك , 0عام0ع "ةفاقط زا آ1؟ةساكق تكاتطح ©60-

 متتع ةسدتلتم ج0 حس رصتغاتكسس هلم. 8ع ةصقعأم ؟ءهلعدصأ. قطان 0"1-

 بكب

 مازح

 ملا

 ملح

 ملا
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 0هتاع 0طقس لزم ةصتعضت عز كادلز لحس جاد دصقكلأ عا هععانملأا 83110ن0

 1920030] ذطط لققمل ![ءاكاكدتم دططتطا ]01 ءمطا2 1ط72 70-32 ةت.

 0طوزلتسسم 8[ءاكلكمم مل. .

 1آطصد نطقعتس ةاطلحدل-ة[هلتلعم زادكز ان"هتلتتمت 021:6 ععاتذوأ. 1116 80-

 زعمت طم 1؟؟ةءطخلط مسدع عند طم ةمذست كنعوخ ملك" 1ط٠ص 0طقمت-

 ريحاتات> 205 عز:ةدت5 8مهاكدتت“ م70 عصعلتعداأءدح م05'1ءعواتتتتخ 8دطتع» زن

 1لةرتاكق ةيصموتتع 12 م20ع]10 1278 ع1أ. ظولكفتلع 8وطتتاتنتل 112 ©3161“

 رصتغاتف هتطتوسع حتسفتعمأتك طمصمتخ عمم هءهتمدتك 1اطط 0طخمتست ما“

 طمس ءتونتم ةعاطدتساتسد ءاددلت ذدتتست 20 ةعططماتق 217-510.

 مصحاتك 73. ال[هدت5 1ط> 720-32 طدتت“. (0ةغهرحات][3. 1طا2 7031-32 هب

 ماسسستع عدوك ند مان. 11هغو» هزانك ةعسسخ م11. عد كانتا

 آطد 70-32طول11 ٠ 60٠

 صحدتخ ذطتح 0طدتلهلادط دطند 81دنطحمت» ءمداتد 1طن 00*1هتلع دمت اتم

 116 هععالت ات , همعزت ءزاتق 5ع علل.

 قمسصاتك 74 50]11200) 1كدنطوحتم عمع016عوك انك هاتصت 118غ

 81هطحاا حطم ةصمعدست قلمفتتخ اطعالذ ءمصقتح ةعصدا]نكدم , زصخحتخم 8زكعطل

 راد ةلدححعشص ممومعاععتم 1عقلك , وندأت ةطلحم»-طمطسخس ةانص 11: ءانطقن

 ممتع ]آكل عدفتطاتق م*هعرممدلغادسد ءمدخنو 8[هطحل !جاطاتسحت 1256122. 1101-

 انه ظزدعاتخ طحاتاا1 دمتا1[ع5 عرععتءلااتاتت 0عمء7”ات21 ىفال , 111|0 2

 3 لعدم ظزمعات» 20 هاقعلاتاتت 190عءوطأنات1 ىف

 0صححتزد ذا ةطقعماادلط 1طن 0113110 ةطط ةه10 ممدعاععأات5 ن0

 معو 1عم 8هآكمتست. 0همعاتدغتم ةصخع* واكدت هن 8وطتع» ماعم

 0سصدتزدع مطمم0لعسدخم ىكل“.

 قمصتتاتتك 25. 50)11200) ممدعععغات5 1ةلكأ صعوفاتت“. 05110 ءزاتك 0

 ةوصرمام 1عخكعمكت م15 0هرحسص ءعمغمتستسع عئطوتختسم ةزانق 611. ؟0ممقتت

 زطص طاطقطأ هءعقتطب» ه1. 111 عخدع مطلعها -81ةلز1ل طععاغقطكاتل“ ىلال» ٠

 1لكتصصتت [طان5 ظوععدم ءمادات*ح 30)11200] م10ماع 6

 والسد ءممقتو ةعصداكت عمم. 11هطحالهطأ ماطا10ءاتختق. ىلط0-3-

 زطص 11ءاصمع ذص مهعءاتم هعنقتضتت, *ةتتخط ذطص 1؟؟؟هناعش ممتنع آن

 عفت طات5 مدع عزكاجد. طلمكودستم زدغعت» ةترط عا 0[8طة]1]ةعطاتطصت ىللال ؤ

 رعك معو هغ زطص موصل همت ءلكات5 ءزان5 20)طعتااتتخ !ل[10طه11910 حاله.

 مساند 76. ظعطعالاتم ةلتطت زاد 18[هددصضتدلل ذص 6[3ةهمماوطل]3. 1126-

 ل ءئوخلم زادك. ]1[ ءدتوع 5ءاطهطأاطا] 30 ءاتاتح عا 10 مهلا

 11ه علت5 ذطم ة1دسؤص للصرمتانطا مها. *قلث 2 11هطحستمعل 2

 1[درحكذتل مو ءانتتت 10155115 1اعوطانت“ محال, ةعرتع ما"هءاتاتتط 161

 ملك

 ما“

 ماه

 م

 مهل"

 مه

 مؤ

 "اد

 رميزص

 مما

 ىمحأ
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 متحف طمكوك د 8[هطحستد علف رطتقددك هن 5 محك. 111 11680-

 رممادستوج عازعاو اصادصأ [ةلكدم مك... 115000) ءمصغتد ءعمذ ممتكأتك

 جاد [1ةسسأاط زطسد "0محتتد , ناتأ ءانص 115 ه02260لج1. 0ءءالتند (ةلتط

 مكأ : ةءاروطتا) هأ ةدعععلتك عا ممعاأتد همرتستك ةيعمطدسم د]-[آةدتخطتب

 [كزعغ هععالتخكادد* : حلا 165 ءالات عئاتطأ»

 معاوالا» ]كفك زمانه ءنرتح ن>20ع (طقعذلو. 5دلقسو ةاططط 5هنلُؤتت

 معارجاتاو زوز ن"دسمامدح 2061 لهأت عا لاناطعاتتت» "فمسفمدستت 111طاتطتنح مانح

 مرسم 6118 ععلروزتا» ممدنعمم كندتم زق ءةدمنءطاتسم خدسصفأهتنا 411.

 1[1ج50)00) 5هلكزذصم ذطط هطأ '1-'ةخلتح اتم عاتل1112 12311035 113

 ةعطقطتا» مك. 01دل65 ةمكزذمت ىلا. ]مدع هداتعت5 ةرولتغ ىلاح, ودنا

 زطس ق4طقزدت» ؟ءادوطتاناحس مورس عواتتكاتل“ 411. (00عزكاتل 56 عمار ءلنع 8

 رداتت:م5 11-21ج0ختست : ن20ع 0عزدلع طمتاتغع5د ظدعتاتما اكاد 1.١١ ه1

 مزوما ذطص 59:10 مصعد 5ءطقطتاطادصح متقطع 1.). ةءطقتطأا» عدس

 يزاهك ةءاك مووكوسمسم ةطاتكأتنل ءماطقأاتك نه ءاتاتت همام عع اه .

 ممسلعماأتح جاد طزدعات. 30)11200) كد نخععف اء, 5350 ذطط ه]حل10-

 05110 ءهععمعأكاتا معانا“, ن1 ءمادكأا]م جا-]0ز5211 26عاععأم 8ءطقج

 طن دقمصخت» 1مم. 1"نعمشت» هغ هءققتضت» 1أ١. جلدطزدما ةوسمتمستع

 ردات عزلولتك كدر ءاتوادتتك عمران. عاجلا ؟ءدهتم اكفلقست عمل

 501314 121 410-ج-جطتتتةال ا113 © اتا هانت 1١١ قلثو ة:0-

 لزأ5م له ءكدقع هوكلت 11". رنضمندع هلدطزدتان 20 11200زة0ز 1“

 أن طتتزات5 "عةممدعات2. ةءادهطتا» 5هدكدتلممد ةاتكدمق , "151ه هل

 ةندسص 1أذ , موءولتن دوعتد ملط عمطوتلزذس 111. 30)1200) اكنكه >6-

 ]نعام 8دعححس هع ءمرركعتأ ر هعمل متصخغتم ةعععمأم لع معلتغت 5ءابهطتاط]

 رسام 1عماس , ممممتطتتس ةءاطقطتاط ذمطت 1كم كأن. 1آ30)500)

 هرم عم ءمصخت"و ءانص ءهمدخمعوت 111, ةعءاوطتا دوءولتك. رهط دان مق

 هاتان م615عمعما116111', 560 11عونأنات“ 11١ ةهءاوطت» ىصخغنم ءمرتقف 1150-

 1)0130 م"هءعلتا 111. 7ةتلح زاد 1كملقنطو م2118 انا ]0

 هععازأ ا. 20و56 ةعدتع ما"هعائاتطط 11عدأات1“ أن هعلتغ» 111. 8[هطمسس ل

 زطص 1313عق طم ؟1هلطح ه ةعطقطأاط» زمام عدم 1)أ/, ]متع عمذ نست

 ةعطمتطثاطدحسص مصصعت معرتح 20عاتئتاتت  ؟ج]ن[هطوصأ دك للطأا

 قاتتك 4ىطأش 73[نددع جادفمعءا جدك كلم. ةعانوطأا) انا ةدتم5 ”عقعاهأ 666-

 لزغ 1181 ؟0درصقس زطص 1كدتدت م"هعق عزان“ 11506-21ل30 15 2عوأن

 معاروطتاطاتسص. ى4طل-د-ظجطسخس زطط 3[هطحصتصع0ل 12 جلد ةقعاط هك

 زمرد هطغصعأ ىممقد ةءاتجطتادص 11", . 0هدوتلطسم هلع ز ةقات رولا

 عءاوطتاط ؟منقكرخك مصحتاتت“ همس صمم 1طق ها-قفعط هئانز ان !1هكلع

 م1
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 ا

 عمدع ةندلعم 11. 1طط هاد قمعاتخ دكا نع دن دتممتنحتم 1101616 تكانت لك

 ]نعم طم عااتتخ هاط 6)50)11200-21 , نما اطحمءتانس 12312081 ”0ةططصصقتلو

 زد اكدت 1117 طموءاتسس كه. 0 ةطسصقم ءانتدص ططتتلات5 هاتتق موت

 1ادرح ها ةععات هكا ءتطص مولنعأ5 1كنكس هاتف 11.

 4اج0-ه11-1هل11ع اتصصتطمو ءات01 111.

 معاجوطتط ةصغععمعتن "فغاقط 1ط7> 1؟ةسانك ءا 7ماحسد اطرد طك أزد. ل11

 [متلعمسأ 56ه زسصعاتسم ةعءاطقطأاو 121. 820050) طمستمعف ؟70ءوك 0

 زسصرمات عمد لنص ةءاتهطثاطدحصم 120, مواطنو دطط 1آ9)5521 ةعمعت ه6 نأ

 «مدمعت1 ديكس هللعت. 30)11200) ةدصمءاتمع موتك ده كدهاتلد 17* "خقق

 هدعمرعكانت م"هعق عزنا 121, 8[هذمستك ذطص دل 31هعطشتو كتس ةءانوطتا

 عزا 06 مدعاتمدع 114. 86 ذصاكوعأح دم ءااتتك 11500 ةقزانسم عا 110

 مءازعأم زم 81ءلتجدع هحستغ 11. "ةعاقات ةعونكمتمق 50,000 طوطتتسعق

 ىصغسعف 1م, ةءاتوطتط 1000 ةدصختس طقطوأ ةمعم5 11. 1م معان

 معاطقتطتات ممتاتكعد "قكتقادأ ظتسلسدكت» 1ه). "قخاقاط أ ماتو منع

 طمع ءكدقعطص ءممتدع ه وسو 1كتكس ج05 هدتنصك 101, 1820030

 [كنلعدمعم ةصع" عيد اةذ. ةءطقطتا ج0 اكفكس هيدا هزدتلت 11

 تعامل ةلكعرتتو 16م ةصاغصوأ اكفاكهطط. 5ةطدنك تكانت هانم ءاأأ5 5

 20 8طمامدص:ال ةطص 110-21 عادت مد*معاتم 1دغعت:عدوع طمد ممانعة, اكس

 مدح عزعمساتك معانك ان كدت ءمزاز5 5وصتس مدخن 5ءاطقطت اتسم طمتخ

 امكان اذان. 1130030) معمعاتس مددت 101, كوت 5" عملتع 18101.

 ©طخلنل رام ”ةكاقط. 1سدنع» هغ نحم»» 5ءاتداطتاطت ةططغعس م عاسصخاد» 11.

 معارهطتاط ظدعدتد»». قلتثح ةتدلتغأم 0ع معمعاتم 117. 1[عمزدتطو زا 2105-

 انس. 0ق114 ذاطص 'فةقاقط معسسعودتكت» ةءطقطتاخدس ؟دعتعمتعم "اح

 1[1ةاطتال 1طد 4ط0-هت-اظدطصسقمس جا-[جاعمسأت هط 0)30)11200 طحااا1ان

 هندكخد ةعءابهاتتا 111. ةءابهاطتا» هدم هلو, كعمل طعع ؟ةطعقاق 26

 دتعفاتع ةةصقعسم لتكءععلتغ كل تهصغم عنو طمصتصمك ءانص معانات عتتمأ

 1بأ١ م 1وةسصمقمسمس "ععولنغ كن .

 اللمرتو ةعءادوطأ ط1. ظعلتتذ زد فمطخكةمانتم. 501312 ط2 4-1]3طا790 2

 ةنصح طماط 1. تةءطقطأا) 12 عم ءون ا ءمماوك 501501 511م6عار 560

 ععرجءرتد مماداعاتج 3111)1000 ةصفتعمو 1 تدع 62016 ها لعدم ع عاانانلت

 1. 3[ةهنم» ةءاطمطتانأ. 5م ععسف زاك اى.

 طعاطعاا]م 181هغمدحتت6 ةطد دل-ل10عطشو عا 1ماعأتق ءزاتذ. 30)1200)

 ؟لتمد» 81ه عاطتسوع م0 عاععام5 عمت , ل10[ةدعتلادسد» 21-112081121,

 ءزادك "كه اكختك5ذع , واد عاتح 11ددصتنات 11ةطتق(طقطل. 110131111 عال

 هاتسع عوتذ امم. 0هصغتح ةعءادوطتاطاتست هدم عاتقك معاتك هاذ 1130-

15 
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 0زخلزو كحل" نقيس 5ءدوطتطو مع» 1ءعدغمد ىااموستغتس 1مل" 1[ةطتس

 يىصعتمتغ هط 11200ز30ز5 امني. ننس ةانتق ؟هركانق !1[ءلتقس ؟نعأك كمحو

 هاتر مماندع 112007501 انكم ع0عاتتأ كمل, 30)2500-21) ذطص طزؤسم

 جل١ 0طحخا جت 5ع زدصعتا 1[8هأمسضستتلم. 505210 , زم"ةعاععأات5 19]10ةطق و

 راتعصمتست ءنسص هم دزكتوك 11.. طحسمد, ةدنع» اكمام , !ذععا طع

 مرمطومم ءزانك اهعاسسص , ةنحععمفانسب هن ةنصتج أ دمتغاتك 11! 11هغدصتخ

 هءءادمدغ 1كمدصتسص عا آ[ففءانذسس ءا ؟ةءانتعدلته نعت 11). 1معماوم 8هنزأ

 جل عم0زغمصعسم ةععدس ةصفاتعمك 11, جل هوو زطط 1!كمطتعن, م196-

 [معات5 1[همهطقست , 1150050زادسدح دممدعأ انأ هععا'نلااتتط 10135 2

 110 مستكتسم 111. [آ1دصعح هب مدته ع1 ع عااتتت همت عاانل» عا تس ههتععت طمتغات كانت

 115. "خلثت طد [1[؟هن130, ما":هعاععأاتس ظهتزتب زانعكان 1)30]11200 ءمحاتو 010غ93-

 سطس م"مععلتغ 116. 3[مغوسصتع ذص مهعاتم هءععفتضتم» أءء٠. هلح11آ500نةلز

 راد طزذسو هع ةطوءعمدلتأ , ممداعج ادد ءازنأ أ.ه:

 زرزعدمررعزو 1مكع» ةمعمواكتكدم. ا]كمتمس ه ممت]أاتكف لعدعسد. 8110طقلاو

 ع[صعماتع طعالسست ءمصغتت مد ععسلنر 5ع0 1120050 كبس 260ه

 مطعم هدفت ءةطاتعر جاع ظحسسو ةطاح اكقطتعد طماغأتك 0111 عاناتط 30 1عقألح

 ممسفتسم ةسيموا]دغ اء. 1لنع موادنم 1زمفموعتك 8[هطحااهطاتصت ءةععاتفقأت»

 رزودعمعتم يىلتغ ةصاغع» ةمداكتكمم أءكب 1عمتمتت كتسص كانك لتعءعلتخ

 مرسم '[!ةطوضصمأخس , "ءاتوصتت كانط ةطمءم قىلطل-ظدطاط جلآاكجطأت»

 1[هاندلادططم طظدعمصكات» أ... طوقرصح 1منطأ دا- قمءالء دست. طوضصح ةك»

 1هكذتلت ذاطص "قست !ءأم.

 [عوتمسأ دلتتوتع ل معع5د ةعمدلكت أ ددحتمت معععاتصأا. 501لذنح ةطنح هادف ا

 ىمرحالو 1كم مدان ططلأاللان1. 1116 2 ةانتكق 06عدو”انادق هط ةعواتم 0عا3ط 1111.

 31هرنو زد أ!ءأ1. ةمعلذص ةعطواتهغ 0طقضلزأغدك ذص فاعالم ![خسنعت

 قرر

 ©مححتزد مد"معاععأاتس (ناطمدةمؤصت ]صاع علل ظملكمتس 1طن 111ةءطخط. 89-

 طق زا 1[1ةرسانقش 0مل دن طممطعأن انا هقك عدل 8هلكدتساتات2. (3]0021 عانح

 معلن ل مدعسمست كمفعامتك ءمرسطتح ظ8معطخسحسح عا 'ائلصصتلاط , نطا ل1353

 قاتدد 1طص 0طخعتست هع دصتستك ودكم “٠١7  مواعدتع هع ده ءاطعا1:هصعس

 زنسصرمواا] ةنصتا هن ة[وهو هءعدمدت أ. ن0مسححتزد دس هععع ولت ال

 طوععرم كظعتدت أءلال 1نطعملتكوك أ رممسعتعأنانلم 0صحتزدع اءالوع

 13ه ةررانل 0مدمتزدسم ةععاتكدكاتت" مهع80تدم أءآ1, دمت, لمس

 روكا“ هأ هععزلتأانت“ زا“ ,

 قلسصات5 785. 0طمصحتزد ”عزمءةواانل“. (0طمصةمذسص عا 510لزكاذسص ةصحمواتم
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 11300501 هدطز 0صعتصات. 1116 81هطها]دطاتس (نط0ةعذسم , 15

 زد دطت ظولعوو 5ز0يزكاذصم ممدعقوءتع أ."

 قسسستتك 9. طءوعاتك اص 5ر3. 01210هلاهط دعوت علتغاتت» 8ماطأ] ”ءعبوص

 510ز15ةصت 4*1. 0هرمتدع عونه معععلسمسغ, 05210211 2206015 0026

 رص طمدعماتسم 035نتسعم عدت أءاخ طوع ةمعتصات 5ءادمددتط طم

 1ركذمت 5ع همممان11 عا ءكاتتتح كاتأاك 05عام 28226علتأغاتت'. 2ةتنعأ 0101

 اء. 85300ز50) ه كهاثلذ كاتم معاتممق معاكم

 قمصحتتك 850. 12112026160 آ81عاكلكدع (ةصصتنت5 06314)0-31). ظءداتك 8دعتوع

 ا... جمعلتغم 181هطقتادطأ ءمردغخد آكتدو (1كتددءال). ه250 , ةلتانف كانك و

 1صكج016 (نطماغغهل, ؟6ءوأاتك 2 م6011 ععتذ ممرستمع 8-25هطقل.

 طوعفتسم كبدص ةسعواتو 1كتممأ أ, .

 مطل جرن ظدطسصشا 1طن 11هطمستست ءل 1طن دا-ةفعط ةغط 3 0

 نحرص هعمل دطمتك غن“ ءمصغق»و 80مغط11, ]عمم هدص ه0نومزن أ.“

 6غ طحممعد اتت" ها مولع 1طد جاد ةععط ةهغطق مهطخالم 15 ع)115 1120560162-

 ديس ءةحومم أ. 1طص هلحفمءط'هغط دمجعممتم ريوسعم 510 زةاةصن

 هءععاتجدك آآه.

 قسماتق 81. ظدطت» زاد 1[دسضاعق هععزلتغاج» هلط 18013115 120115 80-

 اكدتس. 8وطتس دطصمتءمك مدع ةلعمستسم 00084 أءفأ.

 رعاعالا]م آ1طد> دلدقمءط جهغطأ. 30)1200) ةابسص زانطعأا انا هلطع ءات2218-

 مدع 0عطعء]1عغ طمدؤوصم. 1طن جا-فععاط هغط ءعيعتعانادستح 20 عادعا] 102 عت

 يىطصخغح 11200زةلزانطط ؟0هءعوغ أءنأ“ موععرم علك كنس 80هغط115 +

  [ملكدس معانغ. 208غ هلة ةءطش (ةقئععطخ طدسصلفا) ؟عاهزاطاتك 1251-

 عوم دمطو]1 مه أءوه, [7معوطتس» 1طص دلدفعءطذتط هه ةقعصص كمهلثكع

 سصسصرمءالمتم أءةا/. 81هطج11جط طمصتتست ءمدقتاتاننسح 085 1200500,

 عمل ةط طمع ةممصتكتس أ.ه1, 30)81200) ءممتمهع ه ءطقلثلد معاك, 6

 ظوعرتدع 0عاعررم1هادعطط 0 أمك. 1طط هلحفمعا دخل هدصصتق ةانمعت"ةأو

 30]11300) طغت عتطت ةوعتتعودات5 6عع0عع ءمعتااتا“ عا ةعرتم 2ع205عأأن

 11هطحل]جطدصح .همغتسحتست ءمصقتاتسسم 0عقتعدع !.كأ١ 1ص دا-ةعءاط هكاد

 رماد ظوعتحسم , انط1 هدمصعع ءأ زاتعز انتتةطلتتست 2063 لوط

 قمسصاتع 82. 8ءالتسسصس ذصخقعت» 120030 ءغ 1طط هلحفشععط هغط. طن

 350)11300] ذم عم هدأ انغ تسعدنا“, 5هلزذص ط0 ةهلحشط720 1

 معمم أوم 06 ممتنع 1طص هلحفعءطعخغطت .1١117 ]مغ عمذ نحت معان

 دوغ ه1-5هنا ذاطط *قستع مم8غ2 أءكد. 1طص ه1-فعءط'دخط 1غ 1س

 كك. ماوعند "ةسنست ذطد ؟؟ةغطتلم 0ع مما ع ةلتت 1هظذل أك

 (01د0ع5 15ص هلحفمعءا ةغانت 50 طلدت» ج]1-طلزدسصةلراست. 1930050)] 0عاطعا

 اه

 لذا

 اء

 ا.ن)

 يدر

 أوال
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 |ةا

 1دنو 8وهخو أىبأ مموعولت همدقتم آ1طص هاحقععطعهكا أل. قطقلعحاع

 11دا11ع صماغأغتأغ قلاستم ةالهاادا عن جن عم ل1هطدتطصتم ع0 11 181ه

 نتتأ 1معمات5 مهرمادحتتكو 1 لعوتتأت 12 0101عداتحتم ءطقاأاهعو ءماد-

 016 10هدجع تك 50)11200) طحات>7 617:6 2201ءوااتت'. 1ط2> ه]1-ةفعطعةكلط 2136-

 [ععانادتخدستم هطالسعدت م:هدزصعادع 1ةلكحطحع ناتولتط ؟ءاتغو ع١ 151 5أح

 معرلتح 8322 ةععامتقمطغ انك 5ودضخ ط١. طن هماسمغو 120050) ص

 1ص معرف ءمرجق طم واتم !ءالن. معتمد ةطقأتنا1111211.

 زبيب 0طتغت5 جال[ هعططتحع ةظلتت ةطهطحلادط1. طعمعاتسمسس 122101 8111 !1[صهطقل-

 ]نطأ تكتسح 'اانانعق أم.

 زىم, ال[هطهااذط تكتسح عوق اكتدو1 مدعع ظعاو 7علتق 181ةهعوتسصس. 110ةتكط

 زاطط 16غ ال[هطقلادطو 1صععتتكات5 ءاتنت» 26621 111غ, 560 طعوتتتك

 زيمأ. تيس طوع '["طقطتخر حطو رممعامفع 21106 هغق, 5ع هلزاسعتك

 1[ةمدع قلتم 1طد 0طقمتسمأ أءمل'

 اىىإ' الل1مم5 181هطقللدطت. ةفقسماتتا1م ءزاتدك 20 21105. 19210 ل1112 5116668550-

 معاط 0ءدلعمجأ , نا11 ءمدقتم دكان" جط 18200500. طوقصمح كدطقست

 زاطص دنع“ أ ءمل
 زييىو ظثكسصصتت5 88. 019065 آططط هل-ففعط'دكطت هانا طدتع دل- الز دخل زان

 '1طعم]وعت ءىممادق ءزات5ك 20 م0ءاتتتتتط 51112111112 1161312غ و 50 2201

 هدحتسمم ةوعأم هتك انتم كا6م هءءزكم أى. 8زهأةسم طن 1ع

 ه4 12هغةتطو دطص 1[هداتسم امك. طووذ دوس عمامستسم ةزطعان] ت2 ءأن

 مدئهعاتج 1عوتو معتم عمق 0165 1١17 , ةمصقعمم ةودتت ةاترنءاتتما"عق 11101

 0همتدع 1طد هلدفعءات هغلت ةدعدستت»» أ.1اذ. 50)8300) اكفكسس ةصاتنوأ

 ءا هرصتتعك نتنأ 1عانتقتلت ءاتاا1115 60211 5 5ع 1م505 12 م1عادأ15 (1201)

 هتجاتمطغ: نان هماتغ ةمقوع كانت“ أكلم

 لم 150]0ع5 1طط ةلحفمعط ةكطت ةمات0 8[ةفاكحات , انآ1 22281198 231:5 ءزات5 60-

 رماوت"اندج 021 عتعضدتأ. 1ط جاد قمعءا هكا جاتكتعتل عمدت 51015اةحط

 أمل. "0ممقتد ذاطص "دستسم ءانسصص موععوانتمت»» 20 ةصمف 1كتسصقمت ب

 عز لع هوت عانق "ععولعت»ع معتخاتت. [اطرح هل-خععط هل اص 111: 8051 112 ءاتك-

 ةهةتحس دخت, 5ه0 ائطورتدخت هب 8هغط110 !اءا*. ةمدوعاوع 1 دا -قفعطع

 ”ةخاطت انطقتوانع 12 15)310اةح هماطكلاتتاتا 20 دانس ءاثاتتتت 60,000 طماطصت-

 مص .1١١ قلك ودتعمتع "0رمقتسو ذطد "؟دسستس آد هلحفعءطخغاط 01:0-

 مكمذتح زصاةهغر 112064 ع0 , طمتت]ا15 56 ها هم هعموضدتتاةطاتق ©

 مطل -هتت-طمطسقاب 1طن 21-: قفططقع 8ةعوءوطتستاد , ع036 20 1مأطتطتطت

 أاامك. لوما زطص هلح31هطحااوا 11ةععطتستغدسسص زاتادءأ ةءاتط 011616 كم

 رماتمز 11ج اور ,  "ععاتعد عاج 2827:6011“ اء مع ةنصقتل 1011,



 3ك

 اة

 درمان 0ه5 ه0 50)11300] طمتخاتخ, مدتتعتع (قطل- دس ظملطسخل زا '!هلطق ب

 81هاطمسحصسص عل ةطص 530 زطد ط5 1؟ةلعلاقع) ةهعععماتق نتمد !ئاطع"امخت

 معو غتتغ الل. طاسصست ءمرضتس هءعقمصغتت» أأأ1. دم-هءطوتطث هسا

 1200[1زةهز اا. طمهنو هلفئءطخ ا". ةلتثد سدقتقم لع قمتم ااأدم
 ©تورتع 1920 ]ةطوعدحتءتغ 1طص ؟هلطم !!11. 0وماتعأ هسغو 1120050 :

 .مهتسفم 1[1هعوتص )أ. ر ]17 : 3[هطحصسعل زطص 53:0 تط٠صس هطث 1؟هلئانشع

 مغمض كاس ١١٠] (تستتك قصاتكحه دنس ةععاتكدأ 1520 ذط٠طص 81-21هطقلادط

 دانك 11200)ة0زانصت 000 ةانم5 قصتنا ود انطوءوح وتغ !أ!!. 11م0

 50)0] لابددور"دن مدعدمم5 نات1 اط1هدازست ؟ةعاأ لص ا116ع53 2191836131 ,

 20 موعمو مءولتسع 11! عمم زمغع» ىتتكدف ؟نتغ نت00 آ1ط٠ص جهل-ةفعءان-

 ؟هكاطخ مدصانع5 ةصصاءعأ) ةدصغ. ©ممأغ هععلل زدعدعتغ 82000 ||“.

 ملتح ن"هلتغم 0ع كدلع 1طصد دل ةععات'هغطت همد0 ة8[هعامس أأز*

 50]11200] نتنيناطعصخ 1[1ةعتغ ةكدصلفأف ءققانتد ءمزتتق 3375 ةهزطاوانع 151

 ل هرتحت ءلطان ام.

 قصات 84. 1طن 1515-21 12168 أات1“.

 15210 ذطص ه8-1[هطقلاوط ءعمسعممتغ ءمماعاأ دس ظاتمدلكت ذص 8ةللط ة عاتق

 طمةصدأم 121 ه1- قةقعطلط دست. 1دلطزو طاح ونطق" ه1-<ةلجةصت مدعوم

 [1200زةهزو !ا*.

 قمصحتتع 85. 8105 ]1ططد هلدفعءط*هغطت. 8ماطأ1 طحعأات 13)30)1300 تس

 م01 '0صختدع زططت '1دسصتست , م2010 ا معا ةءماعتم (ةهتتك 06-

 ءعرتخح) ةصصمو ةطانغ1 1ةصحصصتتط17ت5 5لغو, 06120ع 321215[0110 0

 لروعاطصوعف عماكدت. ويجنن 1طدد هل- ةقعءاطةهغطأ ةماتل 4قط0-ه1-ا[هلثآع

 ارك, ممقخو هلدفسعمغ همنل 1120030 اب

 13210 زا ج1-ظ[هزطقل]دأط ه ]م2 عاععأاتت"ح هلم 01عااتا, ؟*هنعتت ءزاتم ة1-ا[ه150-

 لطحل همعععلتا , 5ع0 طا*عكت م65 10ءاتس ءع0ع7ع 06طعأ 101518 ط2 1105-

 . لس. تدمع 11300زة0ز ممعمدعتغ لومتلسسم. د81-1ه500طو1 عا 122:0 ||,

 [1هلطمتص ذطص هلال [مصقطتم أر ز17. خلتد ةهقتغتم لع ىسكد هطلت
 ىفتمصتك آد2101 1“

 1سم علتانو 1101500-21طدلتذ ءمصغتت» 850طدعطتق 01100 ع8:

 11نعخ قلتسك 1طد 0طقعتسمت 'طةصصتلاطأ هءعالت مد. 1ططص نطخمتسم 2 ماآات-

 تسند ةمعزت5د 0عدع”طدك ل16 0[ةع3ذ مممصلفغ 6 هرعذ عن ؟هسمتلتوسم

 1مم وصلات عدن 12 '1هطكهعدصتمسم. 181055. 215613 ه01234131* 00-

 رصتعتلتسسم ةمكحعصتسم :١١3 ةصقعمم كةصصتلط هءءتموتغ !أذب. 1كدع 4

 هنحص دمات]61 قمعوطوعك ءمصكتتاتماك أ] مى. 8ولعوت نص مهمات 1016569

 0رمدتزو معاتك 5ع أ اا, ٠ 38[هطدل]وط ذمدع دم 2ععتتعلتكات1ر
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 ةقلتمو مهمدعغ هط هم هطوةتصعمم !اذأ. ""طقطتتط أ 8هدمتغاط ةلئ1 آما
 طوع عاملا“ ذص لومتلسم ذصغععممأ دصات][05 طوتضطوتنم5 ءمصختتو ءاتطح طخ

 هانعوصط ه6 5 ل[ةع3 معالتصأا انا لومأ لات 28216013111 أذن“. 1ع

 موعاتدوأ , 5ع0 هدمتتع5 122101 م0ع1ععا[م5 عا 0165[011365 ه '['تةطق-

 هدوصتم موالتغ ادا", 11هزكملتادع, 'الطعاممست ءأن '"اكاتتنعودع حق عالم عنان

 معانات الل نكدتم , 560[ 61312101: اذنه. 8[ممدتخاب ذص ماه عاتم ت10 61-

 دو هاتغ, همعز] 8طنمدع عابس 1صكاشتست ءماداه '!اطقطتخ 11 1

 رع مضمون عزك !اذذد. 8ءاطسسم ذمتع» "ا"طخطتغ هع 38[ةعذ. ؟اقطتخ

 منعزل هخاتتخ ه 12210 ذطدح 1مددتا أذنه. "["دمءاطشس طمعا لات

 هنقهمتن. 1810م3 طمدؤوم ممعنت ذصحولتك أأهك. ؟؟دمعءاقس ءكتنس ءهجتتف

 معمعلتن. ه1[1-1ه15001ج] ءمرحطتتح لاةعدسس دضتغاتط "0ةطتسخقتت 1طن

 أاك). 131355 هطوعدكتك هدعيسوأهدعط لذعتك 1غ طمقأعد ذط نلته موتك

 اذك“"؛ 0ومتتحت لممطاتع هعععماتم ةصغعتساتسكتنت“. اننطو '!"سصنللط ءدمتكاتل»

 ةطلحول- 115111 ةوطعمت 1]3-400 -*لمأ# , 5166عع5و501:عاتط 065121231112

 دطلتعوتنع د11. 1مطتعو 1طن 101019315, 11 1 م0201 و 018- .

 دنه061. قىطل-هل1-' خمتع دحمتخكتس» 15. 120030) ممقخحسم كسكس طن

 1عؤذدص ح20 ءادولتتذست دطمتأأتل مع1مانقان122 11 لئاتتت 31-آ13110 5116665-

 هون 0لعععمعت 1مم ةطلعهل-"خعتتت |1131. 18متكامامع مطلحهل-11هلنلكت

 ه1 ةطل-دا- ةمامت ازا, 310ه مسسعل ةططط 13210 , ؟هتتطو ةخاطل-د]- 111111

 أكد, وتتعؤمز» هنأ كددلتلقع انك ةاتععععدمت' هرم تننععأك ة1-آ172110 , عاطل

 كم]دترسؤت .1١11 1ح ممدتتعات ءةما"اتل2 111:21:6 16ءا15ص5 53:10 ة1طا2 هل

 11هودتزدا عا ةوععتتع مادصتخاس هاذ 1تكعطقسج ةاطح 1ةدصختا هلعالاهعاطقاسلت و

11601132 

 قيسصتتق 86. 0طتختمق مهطل-د]11-1ةلتزلكل. ةعاوق ءزاتق هت ا

 ازطو هن تعمم |. ةولمسسم ذطد 7210 جا-1جطسصت ءمندنم قهطل-هل

 حادا. ىطن ةكمغلط دل-310*'هتغث !أالن, طوضصمتح ةطققللقع ذطص هلع
 1[1ه00ز30) هف-[طحئاهطأ أأك هع مععءطمع ةءطقتطمست ألام

 طحن ذقت 21-1191101. 013810 5٠

 1عم1هتاو 01طمةعذطت مهعاععاتاتق 1818. 09110 ءزاتق اال. [حمولتختم

 يرحمو قمعاسأسم ها ةعءطقسخقم. 18عاعا1دغ ظدلعاج ز تعمد ظوتستمدلكل 2136-

 ممكن 8ةطدلطخجت ععدحتله 85 ه زموادتع آكهاهتطدع, كتعام ةطلهللدط

 ه1-1”هلعثرع ااحأ. 50)18300) ذص همسعوو» ممتغاتت له210 ذطس دل 8[صهطقل]هأط و

 موال عم هزاتك 2 1211161115 07

 قصف 87. 0ددمت» ذاطص ىلطلحدا- ةعتع مسوعق عااد“ 181؟علتصهع. ]اتا ءانانا
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 [كئءاخسح دطد 1ةددذلا 20 مولسسصم حجا11عدمتتع. 53101 اط> 0105-1هنزدط

 هغ قىلاثن زطصس د11-1هعونصتن ممهعصهستستغمك أما.

 حاتمولع "عج 83لطحعطتوأ كبس آ5159[0 مدعااتتت 1

 [رعموأ0ل1610 10أدتطدع جلكءعتسد5ك ظئلكهعطل. عع لتم5 دطمعدفعع هدمنتع

 ىرصتص ع اسست ةصغفت“ ءدسص عا ]ل[ زمغعححت ممتغدد“ هط طموؤو أامكن

 اللءامصتحرتب عورمد”مكت أ مدعأام كس ا!طعماتك 15عام 7ع9عتالغج 1[ ةكانلم

 صعد" كحصمك آاملر دتصع ع0 ند*طع قراند هدحصعع د111665 1ع

 لاتطون عم هموع ةصعمادتحتست م"جعلدصت لععامتمت أاذح. قمطلمالحا دطح

 11هلقس, 505 ةلئان5 801. 1معلتاتم مصدات كافسصمدءاددلعمخط (180-

 قست) امك.

 قرتتتات5 88. '1هدىؤدتو نصا عدة انتل“. 1912110 عصوتاادنتح 15

 معوعلتق عودت زسدطوأغ 1111. مع ريمصحسم"اندتت أ ةتتاتتم أ 0مز666؟

 سمان 1117.

 [رعمعلت6لم 1ه(هتاطوع مداد ظفسضصمدءطحاعونط (8معطقس»ةخ) عا طمست-

 عطوسح. اي[ ءمتتسسم عع أمد ؟انعمطتت» أر

 553110 دن5ف مادصقتت, مان[عم5 100] لانطعأغ: !عردهدو5 ةععاات0ع2005 أ

 3لع2005 ءعووع مممعععتطتأ. 0صحقت» طن ةطلعحا-"ةعأت معز عع ه0 عمت

 هوعرنوست 15علك. طرععطات5 زادك ةقاتدع 1طمزتأد مدحت اهات“ ا 201136

 ةطسصلمسختمس

 قصتاتق 89. ةأنستح ها ق4قلطتدتتا]رَذ  قصااتطأات1'. ]كماهتط2 هرمانعاتهأ

 ممعاطق»حس اأكم, هعمل رع زملععأو علتأ. [30)11200) كت سعت عرق.

 03110 1-عدم ممدعاععاد5 8[ءاكلعمع. آسصرصتح ءزاتق !هتتلمهأتتم قل

 قسحدستس 90. عيد عممتتم 8معاقتدع !1ءأ. 1سم 1[هلعتخت ءا [1هدندتستلو

 قتعاتس "[ةسصتستغميندس أآمأ. 1عمسمتختتمع !)'.أ“,

 طوع 1مغدتاطدع كيس 1ةءابتخم عمم 5هعابلتحددع. ظاتمدلع "ءادعا1ةلن.

 لوم0ن زد ءزانذ 0ع قعدت نان ارم. دل-8دسفاعقس طحصع اعط مهدتتق , انت

 8ولعط دةمامكم, 0مصتتلتاس تدك مدفعا عات مممدتسعتمع 8دلعا أ.

 طاتمولع دصتت][05 عمه ه0 دععطفا] ز هصعسم مما عأا, ءععصم '1'هءاقساكأةلب

 رز عطقكهتط ءمماتكاتس علك. آ[[ما[دتطد طفااطتس مددت. انعادعدت '313'1-

 زعذد م"عطفااورح 1عءاتمءتنهم أ زصعم]دف هةعوعتع مانطتا أ)ءال.

 ل5210 زطا> ةلعال[هطقا]واط ع مصععتع 11300301 ه8ة011 عا 0

 عنادتسقمت ذطص ق4طقحدل-31هلئاع ةصرصعهت. 1؟هلئقتسم ةئدفاتس )أ

 عمادتسسؤسم مدعم ]16(عتك دصتعدتو مدع ةلطسم ةتزذط !!1. 1120034

 زانطوطد» ةطوةسعتع ه 18هطقا]هطتغتم الذ, 15250 كتسسسم طماطم“ ءىأ

 همانك 5هادتسقس 1.
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 مسستتك 91. 11053 زاب 8[هعوتت» 11كردددطتداتط 1212016. 1013153 ؟ططعتت

 ءا ةصغعص6ء16 طاطعملك. 4لح عدتعماع ا]كم1هئط5 ططتتلا] 56 ةادطزاعااتطاو

 معوبعد 1”ةصوزؤطأ هغ طزذمدلزةسصت ةسساكاتعتات21. الل ددلعر 113665 (0طماصسحت

 نمرحطت»ت 1101ةتاوس 0عقعجلعمص5 , م0060 2 7ععع طضشطأ1 أ ةزسمتتخ

 0زةصن 111. حتمقلع ترمانعم ادت" دص ة*عع ه1-آ]كهد#. 18010 د 7016518 عا

 [كمغمتطدع دعصتغ 11١! هغ زدعدد 11300401 ةصغعم قعد 1717. مرتعطمم

 روتط !1طعراوأا عدالطاتتكالل عا 20 1؟هلتلسسم نط ةودتتمسم دما شنانل“

 :2مععد هق-8ءطقلفط هع هةق-8وطو] دذص مععمم هنهدكاتمدطكاتس» أ! ة.

 هم-7مهاددتس, ءاتعرتف 'ةطلعأ هل- ظؤطتلت , 0195ع53 1هعاناتق هتهأ 20

 حاتعدلكل نمل هطالستتخ. عد طز ن220لةنحا ؟عدتمست 1120ءا1نهنن و 560 76-

 مساس ةهط ةصعماتد نحت لع دمحم ءاتعاادجق 77"

 اسعمولتكام اك 0هأدتاطودع ءمادقتو 5ءطغسخم , آك155 هن طادعدك ظعدع 5ءاطاح

 رسخت ذم م"هءاتم موك ألى. لكتدد ها لدعم حصان دمستان, 1”ةسدزذلط

 ىقيعت صفكات. '[تطاتخانست 5هعاطقتمسمع هععمتخ .١1١1 ةمعاطقتمست "ءعت

 '1ةرسءاتتخلت مصهماع 0ءاطال1[دتعدتم 1211, ءزاتق 106م لطخمدلع ”ءععا

 نسومسغ. 1عمندتطح ظمعاتكت ةعءاملطحس دئعععس كعلن 8هءعانقتدم اذا. .

 نطخاتل هجل-][كممتت مسدعاأمءاسف 11ءاكلعدع. 0سدتتم دم أ. لثمن

 مورحععسهسمتتم ةدعصد ]آ!1. عدل ةذطص دل-1[هددتزدط ذص ةعصصرحام 21605-

 معمعت. 112114 ةصععكوو ذص ةعسصرداو !1*

 مساع 92. 'اةسلع 1طن 7150 , كتعمم !81نمدع ةطاح كل0هعدتتت, :عععاتم 1115-

 رمصتحع ةانررع_: هك. [ك0أدتادد 510زز5ةصص معاتك , هعمل 2 1011110 توعقانت.

 خرسصساتو 93. ظعر 0م ةسصاختمالق6 602113 13:61:عاتت 111215

 هن مععوسح 0طخصت0ز 101 طمدلاعدح هزعص 1كمأ1دتطدع معالك. 1ع ءدسص

 معهم موعااتس اعل ارزخم هع ددعطومس- ىل11 ةصاوق. موضح 1351 21-

 ممول مس 1٠

 [عمنهتناطو ءعرات عادجأ 531231:آ[120. 65 ؟ةءطقمعءطت ها 1ةعاطقطوع

 50عارلتدصلف هتك علان 1711. ]عمم ءلطتك همدان 1616 ةطاناتتم
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 دعس لونف كبنج ىلأ انأو 6«فاخت لق * ليخأ لوجان نأ فاخا

 رذنملا نب و نيَضصح لاقف هسأر وتحاذ طاطسفلا معقوص قشف

 ودعا مامِه 1 أر امهيغيسب أرواعت 7 تأ دعس نبأ تاو

 10 َج ويد دال ا مَا ملا ب رز نباب انّمِج ا

 71 جمجامم ميدأ 8 سقن ةداطل 0 ناك د 1

 ناسارخ ىلع ليما بيكا نب 5 2 ةيلعتسلا 0 اماف لاق

 هنا نب مكمل نب ثرامخل نب زيزعلا دبع ىب 2ةنيْكُخ كيعس

 ىفْمْجلا رخز نب مُهَح ميف سبحو كيوي لامع سبح صاعلا
 1 ىف هلتقف ةبيتق لتاق !اذه هل ليقف ةلعاب نم لجر هباذع ىلعو

 ةتيودعف لالا متم جرختاسا نأ ىنترما لاقف قييعري دهام اهنا

 هل ةيراج لتقق موي ةبيتق ىلع تطقسو لاق لجأ ىلع ىنأف

 ىبز ةرارز ل تاي“ 3 1

 57116 قوتك 6ك الهزكذتن كل ظهاعالك ما 56-7  تنز 5 ةتيقرأ

 ©) ]5 15622 كعسس ( هج.

 ( هدم. 761253 شاعف ىفف 1. 2ع 218 06 فاخر: ريو 2
 خعقوم ر 15 011 قي( 10 نيصحلا ر 6 607 1761 جمجامم ل ل 35 1

 2 8 جمحام 2) ١8 ذمه ىير © ةمهعس كلل نك 05 7

 هنيدح 761 هنيدخ رو 2 © © هنيرخر 6,1154121,
4 .2 .21301 .01055 
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 اكرتو طاطسفلا سانلا .غلب ىيح نالأو نب هللا دبعو سهيب

 « رمع وا ارمع هنبا بلطي ثراخل نب زيزعلا دبع م دعب
 متيهلل ةبينق نطفو لاق « هفدرأت هنبا دجوو هرذخ ىئاطلا هيقلف

 ةلاقف هيلع نيعي نم ناكو لكنملا ىبا
3 

 ات ىنامر «دلعاس 6-0 0 58 ّك ةيامرلا يل

 نيصحو ٍحملاصو هللا دبعو ناجرلا ا م هعم 4لتقو لق

 نم سانو ةبيتق نب مربتك هنبا لتقو ملسم ونب ءمميرللا لبعو

 9و تنب ءارغ 8 هلاوخا هذقنتسا راوض * هوخا اكأو هنيب لها

 ميرللا ىبع لتق موق لو ةرارز نسب دبعم نب * عاقعقلا نب رارض
 ةبينق اولتق كلام وبا لق ةديبع وبا لاقو 8 نيوزقب ملسم ىبا

 000 | ييلسف الجر رشع نحل ولسما ىب نم ةلتقو 1 ةنس

 الا نبعو بينك غتانبا ىب نم ةغيرأو ملسم ابلسصل نم ةعبس
 ملسُم ونب ممديحتو ةراشبو جلاصو هللا ىيبعو ريقفلا هللا دبعو

 بلص نم مني رثو «ناجرلا دبع نب سّلغمو ةبينق نب ريدك *

 ءارغلا يم تنناكو راوضو #ناجنومخل لماع ناكو ورع ريغ ملسم ؛:

 5) ودم. .(8 معو ١ 2) 2 ربيعي. 6) 8 ه6 0 لتشار 8

 كك. 1ص طتوعاقسم ءمانتتت. 20 26762 5040, ممر 1ك, 11 "ياو 34

 2011113 7ءط51ءات1اخ0 710ع5]5 , 110. 1. 33 5ءوير 72د ها عادوءط. كدت ة.

 كسر 1:ءز[ة عر 27م. 47.11, +61 (1110ةم. ء0. 801., 11, اذ ب)ر 1155

 لد 126ع04لا متدكوهع آل, 26, ءم 7 2) 8 لتقف. 28 5

 هلك ءالو ملسمو. رك) 2 ريثك, 560 16د 106. اب ريتك. م) 8

 طلظ 2) © نزه.- 2) 82 200. عم. م طخ 000 11112

 ٍِج ل ع1053ع 502.22 2) 8 راسنو 2 راسي ل لطرت الكف )ب0

 الكل لور هع ه2) 18 ع ءالوخ.
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 1 خنس لاا

 مكسع وحن نتيضمو قوسنلق تلوح كق ىنتيار ذا هنبال نايح
 مجحلا عم نايح نبا فقون 8 مجحلا نم كعم نمب هّلمف عيكو

 0 ربكف عيكو ركسع ىلا ماجتألا تلام هتوسنلق نايح لوح اهلف

 ىنب ىم لجر هامرف سانلا ىلا اكاص هاخا خيينق ثعدو « مباككا

 5لجر هامر لب لاقبو بونركلا وهو يرمجإلا ناميلس هل لاقي بص

 فك عضوف لتام هسأرو ةنيسف كل الو هنماه تالبصات معلب نم

 ههلققت بص ىب نم لج احناص :ىمر قنرالا ىرسلا كوبا لو ل

 ءكلام نب ,0كيرش ىب نم ئدرألا ناجرلا دبع نب دابر م هنعلطو

 ؛5 الجر ىارف سانلا ىلع ينَع نم لجر لج فنخ# وبا لقو لآت

 7لاقو هنعطف سيق نب رحز نب مهجب ا اففجم

 : انوننتاغم سانلاو 0 اذا قلصمو زع لخأ ايدنع

 ىب 05 لدسع ليبقأو ل جياهنو مل 0 ىذسا اذا

 ام سكب هل لاقذ كسفنب عن جيبتف عل لاتق 3 ىنب نم ةخاهاب نم

 اءدف لق 7فمرنلا ىنتسبلاو 8 ىدرلل ىنتمعطا كقو اذا كتيرج

 ملف اًشل هل نأ لاقف ةبكريل هءرقي ملخ ىوذربب نت تان

 نب سايا ِح 2 طاطسفلا اوغلب ىتح سانلا ءاجو سلجو هبكري

 ©) 5 وف (1ك نك عب. 2 8) 8 تكف (آ4 ان >ءع.١٠ 6) 2 هده

 72) 2 012. (5ع0 211925 اع 2ععز). )6  5 كافل: © هز 002 لاقو

 لذال 5 ءل 29. ,م/رالظ © رز 8 كك )5 تكا © هدا

 76802 ائونتتغم - لاقو. 39 0000. نونتتفم. 4 > قمرلملا ©
 فمر. 20 3 قرهنلاو © قرتلا» م2) 15 152 انا ؟202ا01 ك



 لدول 91 تشل

 ٍقيف هتاقثو هباكتا ئنم صاوخو هتيب لها ةبيتق ىلا عيتجاو
 نالاو نب هللا ببح «ايْن 0 نك

 5 ىودعلا سايأ نب نابح هاتاو لثاو ىنب ةطغر نم سانو * ىودعلا

 | ادهن ةرسيم هنو رخل ندا جركل دك عين وعم

 ذآ كلناكم فق ,لاقف عيكو سأرب كتينا تشثش نا لاقف اجت ؟

 002 نذأ ىدلتع + رمع ونبا ىيا سانلا ىف دان لاقق الجر ةبيتق

 ثيح * معافج ناك ىقو* ّىباللا ءرج ىب نفح لاقف ةرماع

 تنأ نفح ىدانف محرلاو هللا مكركنذأ «دان لق © ْمُهَمْعَصو
 هللا انلقا ال هيغ وا نفح دهادانف ىبتعلا ملت دان لق اهتعطق

 ةبينق لاقف اذا 0

 تاوقأ موقلا /لوضفل لجأ رل نا 000 0

 | ١ تحبو ناكاهب مط ا ل لا ا اطل كو

 فوحبلا ىف هيلا 7 ريطتي ناك بردم هل نوذربب اعدو ىقادشلا

 داع كلذ ىار املف هايعأ ىتح صمقي لعجن هبكريل 4 هيلا َبرَقف

 نايح ءاجو ءداري رما اذه ناف هوعد لتو هيلع دعقف ديوس 0

 هللا دبع هعم فقوف هيلع دجاو ةبيتقو 3 فقوف مجحلا ىف ىطبنلا
 رن لق نيفرطلا نيذه ىلع لجا نايحل هللا دبع لاقف ملسم ىبا

 نيل ناّيح لاق ىسوف ىنّلوان لاقو هللا دبع بصغف كلذل نب
 ااا لتي ام ىبا نايح ىل عيكو لسرف سوق موي اذه

 4) 8 00 2) 8 هس. 2 8 مدان متاقخ لق ناكو (0. 8

 ا )1 2). 2) © جنم عضو نببح. 2 2 داتا رز ليصقل (2)

 7 00000 2) 8اريطسسو » ريطتم ,,8)2 هل“ 14) 8 .لاققب

 كر 8 لاق.



 71 ل نيجي يي

 هل مورس

 هيلجر ىلع ناك اررخ عطقف نيكسب عد رف تتاكللا قحلت اليلق

 6 فدصلل هدا نادم ند فلقنت ال قرس لع اود

 ميرف ءاجن هلخحو فرطم وبا ىلقف و دبا رظنو هدحو جرخو

 5 عسر نب 0 كيربلا نب 0 ةريبع عيف ةينامت قى ةيكط أ ىبأ

 هاقلتف يرخ اعيكو نأ «هريغو ميعاربا نب ةزج لق ©« ىفيجكلا

 ةماغرض لاق كيسا مام لق كسا ىنب نم لق تنا نمم لاقف للجر

 ىب لضفملا لاق * ةيارلا هذه كنود لاق ثيل ىبا 2 1 ىبا لاق

 لاق < و قيزام لا باه نب بقع ىلا هتيار عيكو عفدو ىبضلا نييك

 10 اوب»ذا لاقف هناماغ ةرمأو عبكو 1 مخ اولاق هتيدح ىلا عجر مف

 نيتك اوورظنا لق هعضوم فرعن ال ةاولاقف معلا ىنب ىلا ىِبَقتب

 لق « معلا ونب جف ةالخم امهقوف رخآلا قوف اهدحا نيعوبك

 ساننلا 'ىق' عيكو 1 ىدانف لاق ينام مخ جنم ركسعلا ىف ناكو

 لوقي سانلا ىف ليبقأف دجو "1 لاسرأ اوايقأف

 اا ميلر ابل قيسارلا 1 0 لمح اذا «مرق

 هم د

 , ل 0 نى ) ىحالس ىنيرأ 0 0 - ند : نات 2

 : 8 قييأ -36) طا فحصلا, ظ 5.06 راس ةريمعر' هع عع

 11هدعراه طة ر "خيو هصصم 6. 2 2) آه 2: 8 ندوتسلا "1 ينشف
 ء) 8 هر. ر/) 2 00.2: 11 1 6 210811, 2هكوعرلا تفشل

 ي) 1 هل كو 8 عجر. 2) ط6 نك 2) 8 اولاق 2 12

 10) 1 موق 12( 8 د ن) 8 ضر : 2 22125 5 كا

 م) 8 أول ١) 8 أرعابالا ز 6853: رعابألا طفح لاقو ةهتطتغ 8 تمد 21

 560 0056 اهيندذ ةئبيتق 2. |1571: 2١ © نهرض 1206 2 ليقاك 1 7



 ا 14 ةانس

 وعلي عيكو ىلا ةبيتق لسرأو 'تقلص لق ىلع نك ىذلا تيضق

 ازرخ هةقاس ىلعو ةرغم هلجر ىلع ىلط ىق ةبيتق لوسر هلجوف*

 دال دل لاعف هلجر 'نايقري نارك نم نالجر' هحتنعو اًعَدوو

 هيلا هدات ةبيتق ىلا لوسلا عجرف ىلجرب ام ىرت دق لق ريمألا

 ةبينك لق عيطتسا ال لق ريرس ىلع الرمح ىنتثتأ كل لوقي لق

 هتطرش ىلع ناكو لثاو 5ىنب حا ىلهابلا تماصلا نب كيرشت

 اقنع ايضا أ هنا هب قاينأن عيكو ىلا اقلطنا ىنَع نم لجو

 نب قرو ناسارخا ةءطبخ ىلع ناك لاقيو هي امهعم 5-7

 قدعلا منجلن ىب ةمانك لق لايذلا وبا للق 1 لق «« ىلهابلا رصت

 كحلصا هب كينآ انا تلقف هب هينأي نم عيكو ىلا ةبينق لسرا 0
 ليف نا بشل هيلا فبس كقو اعيكو تيبأف هب ىنتنتآ و لاقف هللا

 لأ ىنناكف تيداتف سانلا ىف كاث ةمامث اب لاق 7 ىآر املخ ةينأت

 ىيشر نب نسل :لقو لق «ةينامث ىف ةمكط نا نب ميرف هاتأ نم

 فاطناق لق هب كينآ انا مير لاقذ عيكو ىلا ةبينق لسرا ىقاجنولل
 000 اهيكو تيتاتا 2 ليدوج نأ ةناسما قونري تببكرد ميف لقاح

 ةبعش عيكو ىلا ةبينق لسا فخ ىب بيلُك 2لقو لق « يرخ
 كبل ريهظ ىنبأي لقف هاتف لّشهت ىب رخص 0ىنب ىحا ريهط ىبا

 6( 8 هسار الع لكم كر هيلجر ىلط كق هدجوف. 2 هدم.

 ١7612 حفاس ىلعو. 6) 8 125م. نب ركبر 5ه0 711 2 ا

 هعاع ععمات 1[ةن1 آد ةادكد. © هدم. ؟تاطق لئاو - لهابلا. م 8
 6 0١ 2) © 10561. ميقات 0 نأ عمكو 2 ريك اعيش نفور ءأ

 022. 0113.6 5( ا11112111 115016 31 3 أيلاق عتايردحا 2. 1*173.

 2 58 هتطرش. 7( 1 5 دبحا. 5( 5 لاق. /) 8 كلذ ىأر“

 255 © فا" )5 سوف لع نانا 41 ظ وسلا تسر 2 هده



 10 خنس لازال

 عسأو فدل انردشع دزالاو 6 0531 ناولع نب هللا كبع عيلع فالآ

 هج * يلع 5فالا ةعبس* ةفوللا لها نمو 2ناذوح نىب هللا دبع

 ' ناجح 6 يلع فالآ ةعبس ىلاوطاو ىلع نب هللا كيبع وأ ردحز نبأ

 ليق امناو ناسارخ نم هنا لاقيو مليدلا نم هنا لاقي نايحو*
 د 3 5 هد 3

 3 2 1 ناد

 امو ابح* نيمد ام هجارخ يلب مهن بناج ىل لعك' كتنعأو

 نيد ريغ .لع نولئاقي ءالوف مكاعلل لاقف معن لاق الاد 0
 2 2ع 5

 ؛0 رارض ىئاذ ارس اعيكو أوعيابف معذ أوناق اضعب جضعب لتقي غوعدف

 هنوعيابي ف عيكو ىلا نوغانخ سانلا نأ لاقف ةيبنق و نيصح با

 هدنع برشيف ريقفلا ملشم' ىسب هللا دبع لزنم 50 عيكو 7 ناكو

 عيكو هاذه لطاب رمألا اذهو اعيكو نسج اذه هللا دبع لاقف

 جنا معني اذهو هبايت ىف ملسيو ركسيو بروشي ىتيب يف

 ال ىلف اررض رذحأ لاقف ةييتق ىلا عيكو ءاجو لق ؛1هنوعيابي

 عيكو ضراقو ىساكلا ىلع اهينس كلذ 2 لونا كيلع هنمآ

 ىنتقدص تنك دق رارضل لاقف هنوعيابي سانلا نا ةبيتقل 1

 ىقو كسل ىلع نم كلنا تلرتات ملعب الا كبح 00

 ه). ذو. " 2) 2 هوت. ., 2) 112 2 © ىدوعز )001

 20 ناذوح .1٠ +. 49) ل2 نادوجر 6 ناروح 7ع نادوح. 2 00

 115 ناولص نب للا دبعو © 2126عءم0. 1ع2هل3 10 710: )2  © هنأ

 سز ل! كا © نكت 5 2 يصل /) 2 © (فأ اك) لك هك ل هدا

 ل) لظ ىتانإا ى) لذ ةيعيابب.



 الرا 14 ذخنس

 ايفرصناف ةيرضملل نوبصعتي 5 اذه ىلإ 0 هل لاق متغألا ى ا

 7 .اذورح نب. هللا نبع هد نا ردات يصح فاول نيدأر

 ايداوك نيف 'اولاعتف .نيشح ىلا اوعجرف اهوعفادتو ىبأف ىمضهلل

 ىف ىل َةَقاَن ال لق .كفلاخم ال ةعيبرو انرما كيلون نكنف ةسايرلا

 ىف ةسايرلا هله متلعج نأ 2لق ىرث ام اولق «ليج الو اذ 5

 ريغ ادحا ىرا ام لاق ميغ نم ىرت' ىمف اولق مكرما مق ميغ

 اذه ىكلقتي ال ادحا نأ نابيش .ىب دوم نايح لاقف* عيكو

 ريمأ مكلف ن م لتقلل ضرعتيو همد لجبنو درتكاب ىلصيف هرمكلا

 هناذ عيكو 00 اذه ةااومعل ا انيلا نراكو .ىج اب هلذخا

 1 ةريثك ةريشع هلو ةبقاع ىف رظني الو بكر ام لابي ال مادقم

 اهريصو هنع اهفرص هلأ موتسايرب ةبيتق بلطي روتوم وهو هعيطت

 ىببضلا رارض نب نيصخ نب سراوفلا دبز نب نيصخ ىب رارضل
 «رمهأ كسفي سيل ةبيتقل ليقو 2 ضعب ىلا ضعب سانلا ىشف

 '03- افطالب نايح ماكو .هلاتغيب نا: داراقإ نايحا الا سانثا

 لعقيب «رماف الجر ةبينق اعدف لاق اعيش هنع نوفخ الف ةالولا 5

 هةوعدي هيلا لست هربخأذ ناب "اق مدخل 6 دعهسو نايح

 0ك ماب يقي نأ ولاسف اعيكو :ساقلا ,قأو. .ضراقو رذجف

 ةلْيَمإ نب بهشألا لوق لف *
 / يىسيسكر صن ىلا نال ار ناو يلج اف

 8 خةيلاعلا لها نم* ةرصبلا لها نم ةلتاقملا 1 ذكتموي ناسارخكبو لاق 0

 ©) 8 نورظنن» 87) 8 ناد 1 نادوجر 8 ناذوح-٠ 64 61 ه1

 ثأر د62 تر لذ 0112 2 ل هلظ:ر 5ءل 126ءا ]طك (,/) 8 هتساير

 ى) 8 اف (14 انك 2عع.). /6) © هات. 21 8 هدم: 2 210 نم 13164 نمو.



 51 سل 08

 ملونم ليخحف لون رق «لاق ءتكيوملاو ركشلا هولسو ةعنلا ىلع هللا

 ىلع ةتثرصنقا ام دنلاو طق مويلاك انيار ام اولاقف هتيب لها هاناف

 رث كراصنا ©و اركب تلوانت ىتح كراثدو كراعش مثو ةيلاعلا لأ

 نصرت ها كتوخأ هو انيعاتلزانكا ىح نلذب ضن

 5 ىنببج. ملف تملكت انل..هلافف كدياعر وألا تراس 7

 :قدصلا لباك ةيلاعلا لحما نأ تلق ام ردا ملف 0500
 ع

 0 5 اهناف ركب 3 1 لك نم تعب

 هيتْذب ريعلا برضي اذ 0 كيحارامأو /مْبرجأ ليخ مع امأو

 لق.“ جتمول مرما تكلم ول اهلا .فقلخ ّنَم راوش. جالعأت درالا امد

 !0 متش نم لثابقلا ,تبضغو ناميلس علخ اوهركو سانلا بضغف

 كلذ ىف. ملكت. نم لوا نكو مدعلخو ىفالخ* ىع اوسحا

 اعد ام ىلا امد ىق اذه نا اولاقف رذنملا نب 1 نيبطح 0 نرألا

 سمال 1

 ضري مث مث ايندلاو ىيدلا داسف هيفو ةفيلخل علخ نمد

 5 نيضح ه هل لاقف ؛1دكمخت وبا هقينك لاقيو ناساسأ دلل 07
 نك هه 3 2-2-0

 نيسولل رثكا م سليختلا ختالتلا هذه لدعنت ناسأو كد ريضم

 نم رم ريغ 3 رمألا رببعي نأ نوضري الو ناسارخ ناسرف 8
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 مالسالا ىف ةحلبل اذه نا «ىصحلا ليكل ةنعا نفسلا سولقب

 نيقتملا ةسانك اب بارعألا ىلع هللا ةنعل بارعألا امو بارعألاو

 نوبيكرت لفلغلا تبانمو موصيقلاو جشلا تبانم نم مكتعيج

 ميك ابك مكتعبج اذا ققح ناوك نبأ ةةيرج ىف رمللو رقبلا

 وخاو هيبأ قبال ىلا هللاو اما تيكو تيك منلق هفيرثل عرف

 © نايلصلا ليح نإ ةمكسلا بصع مكتبسعأل هللاو امأ هيخا

 نب ديزي /مكيلو مكيلو نم نوردت لح ناسارخ لعا اي ءةمّرمإلا
 مكئيف ىلع مكبلغف مكءاج دق ممكَحو هاجزم* ريمأب ىنك ناورق
 دق ىصقألا مكضرغ اومزرا مكغم مرا اهوضرا ارث انهع نأ 8مل الظاو
 ناو روربم تا ماشلا نا ثاحتولا وك ءعفات وبا مكيلع فلختسا

 لالظو مكتينفأب ماشلا لها ةرطبتي ىتم ىتح روفكم با قلوعلا

 ئقارع مألا* ٌقارع قودجت قويسنا ناساخ لها اي مكرايد
 متكجصا دقو نيدلاو 7 ىأرلاو ىبهلا * ىقارع كلوملا ئقارع 1بألا
 دالبلا ملت هللا تف دق ةيفاعلاو ىنألا ند ' نون ..ةاميدا م ممولا

 اودجتف راوج ريغب ْمْلَب ىلا ورم نم يرخ ةنيعظلاف مكلبس نمآو
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 310 تع | أزثمب

 هنمم

 عْذأو كتاكم هعلخا هللا دبع هل لقو صصانم الا كعم ميقي الف

 دبع ىأري_ نخأت .نالجر كيلع فلتخ سيلت ههلخ كل

 هدق ىلا سانلل لاقف هعلخ ىلا سانلا اعدو ناميلس علخت هللا

 هكا ل خلا تممضف رحبلا ضّيقو رمتلا 5نيع نم مكتعيج

 5 مكتايطعا مكيلع نيرجأو مكتيف مكنيب تممسقو هببا ىلا كلولاو

 بتكت ةّيمأ مكاتأ ليت ةالولا ميز كفو هوم ذو د

 مكءاج رق ىخباع ميقي ال ناساخ جارخ نأ نينموملا ريما ىلا
 متنا ةعاط ىفا نوردت ال نينس ثلث ءمكب مولذ* كيعس وبأ

 هدسنب مكءاج رق ازدعا ماكني رواسي بح ١
 اب ديم مكوبلخم ايو ءاسدلا كلا 1 لخغ 2 «دعب

 وعأ ال لاقف بصضغف دحا هّبجي ملف ل5 «ءىسيقلا ٌةَقْئَبَع ناورك

 لعا اب مدهنرق مترسك ام ٍرْنَع ىلع متعمتجا ول هللاو مترصن نم هللا

 امك مكتعيج ةخقدصلا شابوا ه«إب ةيلاعلا ملا لوقا الو ةلفاسلا

 لما اي لثاو نب ركب رشعم اي بوا لك نم ةقدصلا لبا عيكت
 ما مكبرح مهيب نورخافت مكيموي ْىَأب لخبلاو بذكلاو خفنلا

 ميمَذ ىنب اي ةمليسم باكا اب مكنم ْرعا مانأل دللاوف مكيلس مويب

 نيمست متنك «رذغلاو فصقلاو ةريخلا لما اب بنك 2-0
 سيقلا كبع شعم اب /: اجا باح اب ناسيك ةيلهاتل ىف ردغلا

 متلذبت دألا رشعم اب ليخل ةّنعا لضنلا ةربأب متلّدبت ةاسقلا

 ©) 8 ©6122 7) 5 ريغ. 6) 8 مكيف مزوذ“ 2) 1 كني م
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 لق «هدهعب كعم يلوسر اذهو رسف ناسارخ ىلع كبحاص دكهع

 مث سيقلا دبع نم الجر نامي دعم ثعبو ىلهابلا جوخ

 ناولكب هناك اًملف بعصم وا ةعصعص هل لاقي ثيل ىنب دحا

 لوسر ىلا ّكهعلا عفدو ىدبعلا عجرف ةبيتق علخ سانلا ماقلت
 هتوخأ راشتساف هدهع هيلا عفدف رَمألا برطضاو َعَلَخ دقو ةبيتق

 'كل لع ملك ١ كادع نعي ةنانيلس الب * فتي لا اولاقف

 ىربنعلا 4كيسأ ىا نب ةبوت نأ نم خايشا نع نييربنعلا ضعب

 ىف ام عّلط «ىنعلطيل ةبيتق ىلا ىنهجوف قارعلا ملاص مدق لآ
 اف كتجبخ اع ىلاسفأ ىسأ ىب نما لجر ىبحاصف هيلي

 ىقيهفر ىلا رظنف حناس انل جنس ذا ريسنل اناف ىرما هتهاكف 0

 ناولكك تنك املف تيضف ىنمتكت ننأو ميسج وما ىف كارا لاقف

 بيلكو لايذلا وبا ركذو ,ىلع لاق ««ةبينتق لتقب م”سانلا ىناقلت

 نسل وبا» سادرم نب ليفط نع قاجزومل ىلع وباو فلخ نبا
 | 1 نارك نبا لداقم ديحا نع 8 ناّبح نب بعصم قيشلل
 هل لاقف هتوخا راشتسا علخشلاب مه امل ةبينق نأ 12يغو فنخ !5

 ىلا اموق هجوو هفاخ نم لك هيف هجوف انعب عطقا نامرلا كبع

 ماقملا بحا نم كعم نمل لق رث كتقرمس لزنت ىتح رسو ورم
 ءوسب عوبتم الو هركتسم ريغف فارصنالا 8دارأ نمو هن وم
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 14 ذخنس امه

 ليعتسا ىثل هللب فلكو بّلهملا لَو بّلهملا مكيو يف هتوص

 ثعبو هعلخ هيف انلاث اباتك بتكو هنعلخيل ناسارخ ىلع ديزي

 باتلتا اذه هيلا عفدا مل لقو «ةلهاب نم لجر عم ةئلثلا بتنلاب
 هيلا ٌعفدأف هيلا هاقلا رث هأرقف :ارضاح بّلهملا نب ثيزي ناك ناف

 :نذ باتكتا اذه هيلا ٌعفدت ديزي ىلا هاقنأو هأرق نذ باتكلا اذه
 ؛نيرخالا نيبانذلا 5 سيتحأاف ديزي كل مى رثو لوألا ف

 يليلا نب ديزي هدنعو نابياس ىلع لخدف ةبينق لوسر مدقف لاق

 اباتك هيلا عفدف كيوي ىلا هداقلا مث* هأرقف بانللا هيلا عفدف

 هأرقف 4كلاثلا بانكلا هاطعأت تيزي 4ىلأ هب ىمر مث هأرقف رخآ
 ؛0 هبا امأو «هءدبب هكسما رث هينخ نيطب احد 0 هنول «رعمتف

 باتللا ىف ناك هنع تنتّدح اميف لق هناذ ىنَتْلا نب ريعم ةديبع

 هركش :ةلقو هفكو هرجغ ركذو بّلهملا نب تبوس خف ةعيقو ليلا

 ام ىلع قيقث ل تل كثلاثلا ١و ببي ىلع كانك ىاثلا 23 لل

 اليخ كيلع اهنألمألو لعنلا َعْلَح ىكتعلخأل ىنموتو هيلع ثنك

 اذ نيب هعضو ثلاثلا باتكلا ناييلس أرق امل اضيا لقو *الاجرو

 2 ىنعي رما رث لق ديحن نب ىلع ثيدح ىلا ثيدتل عجر

 ىسما ايلف ةفايضلا راذ ىلا ليف لبني نا ةبيتق ليسب نابيلس

 اذهر كترئاج هذه لاقف ريئاند اهيف ٌةررص هاطعف 2 ناميلس هب امد

 2) 8 ولها : عا. ائط2. 15 عع. 7) 8, 14 22811:22//19 ر) ©أ

 سريحافز 1طن 10211. ان عع. ه6) 8ر ]ذر 17127147 ءأ
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 امل 94 زئنس

 هاقكلا حرب ٌكَقو مهفكأ هيلا دج وك وال ناف

 ءانبلا ٌلكتعأو نزولا ماذقل 0 ىلو كوعياب ىف 1

 ا ل يول راع ولج لح عقم
 ىلع لق  ««ةبيتق هفاخن كلملا بع ىب نابيلس ةماقو كيلولا

 نب بيلكو ديشر نب «نسحلاو ىسيع نب رشب ان دعم نبا
 نب ديحس نع خورف نب ةلبجو سادرم نب ليفط نع فّلَخ
 نع براح ىب ةملسمو داود أ 01 ىدنالا 4زيزع

 اليك ىي نيليلا توم داتا امل ةيينق نا مةداتق ىب ىكسلا

 ةعيب ىف ىجسي ناك هنأل ناميلس نم فغشا ناميلس مايقو كلملا
 نابيلس ىّلوي نا فاخو اجمل عم ديلولا نب ويزعلا دبع»

 ةفالخاب هئَنَهَي اباتك هيلا بتكف لق ناساخ بلهملا ىب تبويب

 ديبولاو كلملا دبعل هتعاطو هءالب هملعيو ديلولا ,ىلع هيزعبو

 (0 (احادصنلاو ةعاطلا نم جيلع انهل نراك ام لثم ىلع هل هنأو

 هحوتف :هيف هيلعي رخآ اباتك هيلا بتكو ناسارخ نع هلزعي م

 مظعو متودص ىف هتبيحهو مجعلا كولم دنع هردق مظعو ة:هنياكنو ذذ

 ©) 0 قر 6 لا نسم بر تك ىانط2 2. ةقر

 كلو همك © هطهنر 00 جاجا لق 1. قسوه. 4) 8 ريزع ةن8
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 نب دايز ديزي ثعبف برلملا ىلع كيزيو جارخل ىلع ىارعلا خاص
 اوياف١ا هبنلا نيتك !ذاو احاص :بحاك“ىل لوو نا هلع

 ٍ 0 5 0 00 هَ
 هباذع ىلي ناكو متبذعي ناكف ليقع ىنأ لآ عاص ثخاو همماب

 © بّلهملا ىب كلملا كبع

 : «ناسارخ ملسم ىب ةبيتق لتق ةنسلا هذه ىو

 هنبا لعجج نأ ةدارا كلملا دبع نب كيلولا نا كلذ بيسان
 داوقلا كل كلذ 8 0 6« هءديهع و كيبلولا نب زيبزعلا لبيع

 كلذ ىف ريروج لاقف ءا ارعشلاو

 ٠ «عباصألا ريزعلا دبع ىلا َتراََتَأ ةقيلخ ريح سانلا ْىأ ليف اذا
 و امو فسمي“ كوول امن ا مهَلُك سانلا حلا 0

 زيزعلا دبع ةعيب ىلع كيلولا ضحك ريرج وماضيا لاقو

 ةاكيتبتلاو 1 كلُملا داَمع اًماذا هيعاوت تهت لا

 , ءالغلا غلب نا عيبلا انيلع شير نم ةوكجلا و

 لالا لل ارَْلَط امم هَ لو زيزعلا دبع او
 هال تعأو مئاظعلاب روسج مكيضو ايب نورظنت !ذامف

 هتف :نا'نينموبلاويمأ». ديسلا ءايلمراب انش

 ©) 8 ةصقعت“ ىلا بروللل. 6) © ونأ هدمتغالا 7622 ءانبلا - لعج نأ

 (صا ا ]1 2) 125ه 1 زيزعلا دبع هنبال هعيبلاو نامياس عاخ

 ضلا دوعدابف هلامع ىلاو سانلا ىلا سن. 7 8 لهع. 4) > سد.

 6) 01 222 222 111 300 22 ي) لذ أوعراسو هوعياب قار 28
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 ثمل 0"

 010 ةتدقملا لح هلع ناكر ل8 11 ةنس 6 ناضمرا رهش نم. نيقب

 لق «لايل ةذعبس ريغ نيتنس اهيلع هترما تناك ليقو «نينس

 نذأتسا دق موَح نب وريع نب هدم نب* ركب وبا ناكو ىدفاولا
 ىدحا ةليل ميقيل ©سانلل سلج الو دغ ىف ماني نأ نامتع

 000 دبع ميرزا ديلس نيااويأ ناك هل نذلت نيرشعو#

 ايس مزح نب هربع نب ركب ىنأ نيبو ةماس نب بويا نيب ىذلا
 لاقف ءاثر هنم اذه اما اذه ليقي ام ىلا رت مثا نامثتعل بوبدأ لاقف

 00 ةزكغا هيلا هيلا | رإ ددااكسلو كلذ كير نك, نامتع

 000 نورا لف ةقبو 57 0 هك لح ل اسلا+ نما

 متلقف هرادلا ىف ةعَمَش اذذ ركسلا نم تلّجاف هّبحا رماد

 سالب ركب ىنا ىلع مدق ىق ناميلس ليس .واذاذ ىرملا لجت

 نبا اذاف ةرامالا راد تلخدف ا هايل لؤعو

 ا” ا الجلل ليعي ةدبإك قع رك أ اذا سلاج نايح

 7 لاقف نامتثع ىلا رظنو قيد اذع لجر

 الإ دك تلح رمالاوأ» اعشك مكلرابتا ىلع اوبأ هق

 ا 0000 ةياوشل و سعت
 000 لفرلا تبع نب اص لعجو بهما ىب كيزي هيلع رمأو

 «ةباذعلا قيلع* طسببو ليقع ىا 4لآ لققي نأ هرمأو 0

 مدق لق دمحم نب ىلع 1ىتكلح لاق ةبش نب ريع ىتدخغ

 ©) 1 12562 فق. (62) 5 عبس 2) 2 نررطت (ن2 21كف0 2

 دعا 2) ]5 0192. 6 ملك. رز ظ ]ذآو ير ل لاففا /)

 200. القمتم. 2) 12 8 م:36عع0. هللا دحر رفعج ىبأ لاق. "5
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 ل هرهأبو

 14 نس

 وأ ةفورعسم ةضاخ 0 نم هل* هفصي عضوم ىف اهنفكي ن

 ا اهيربنسي نم هدعب تعبي م ةبرخ وأ ةخمولعم 1 انو حاد نك

 ركذاي ىىتعلا نظف نبذ "لكم 6 م هعولط هولا 00

 كرتلا كولم نم لتق 0

 0 لتفقم 0 0

 فرت تريناك ع َّق 0

0 

 | هلفتب ع هَل ل لارض هل فنا

 خخ تلت ىلا حونفلا كلت

 مهد وْوع م نع كهجو نثق مل
 2< ههد - 0 ب

 اعنتامم ن 0 نأ مهنصح نم ضر مث

 تك

 كابي ىو ىقال امو # زيبشكو

 مزر

 فيطبسلو 0 ةعارز ير

 يق لي « ١ اقتل نم

 قش رقع ان ةقيلخلا ىلع

 اودع قو اًدعب 0 َلَقُي ىنح

 نيبسلا قحلولا هيف ربكي ىنح

 افي

 دليلا تبع نب نييلس
 . ةفالخاب كلملا دبع نب «ناميلس عيوب «ةنسلا هذه ىقو* رفعج وبا لق

 ه8 ةلمولاب وعو :كلملا دبع نب تيلولا هيف ىثوت ىذلا ىلا 30
 نع نايسح نب نامثع كلمل دبع نب ناميلس لزع اهيفو
 عبسل خنديدملا نع هعبن هنأ رع نب ب رك «رةنيدملا
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 أم. 5114 خفس

 2 07-5 ت29

 هيميععمل ىلقلا كتلئاس ىف

 7-5 نيميلا ةثنح نم كو

 كثرف سراف 5 يعي كلف ليل ل ةريبع هيي 0 لق

 لاَمَجو ىّذَت نم نمَصَت اذام 5 5

 لاوشألا دعاشم لافنخحأ دنع بقءانيأ سب هانيلع ةاهيدابو

 لاطبألا معكعكت دنع َتيِللاو كنعباتت نونسملا اذا عيبرلا ناك

 0000 ا ورق يف يسن تح هيقب ثقست
 لسع فَّقَتُم لك هاَكَبو هدقفل ثافاصلا نايِجلأ تب

 لاكمالاو ةضارتلملا ىنذ ماعلا ىف اًيساوم ندب رد تعش هتكيو) 0

 ىرتششا ةنس ّلك هتازغ نم عجر اذا ةبينق ناك نويلعابلا ةلقو 5
 | 1 اف ابيه رشع ىنثاو 5ليخأ دايج نم اسرف* ,شع ىنثا

 وزغلل بقأت اذاف وزغلا تو ىلا اهيلع ماقيف فالآ ةعبرا سرغلإب
 اهموحل فخ اد لوك ارك مطعي الفا كبضأر اًنديق ركسخ

 عئالطلا ىف ثعبي 1ناكو عئالطلا ىف هلمج نم اهيلع لمكيف
 عصنتسي نم مجعلا نم الاجر عم ثعبيو فارشألا نم ناسرفلا
 مث شقنف ودب رما ةعيلطب ثعب اذا 00

 انتم هلثع .ةكللتل خف -سبتحاو «ةقش دهاطعأت نقش هقشي

 ©) 8 هتلسرا. 4) 8 0 ل خرمشم (ةأ0)»

 23 9انعيب, رك 8 علعلتا ى) 8 رع. )8 تاريسلا. 2 8

 تلاقو. #) 8 اخاسرف عز كر 8 © ف م2 ١] ذعبلط © م

 نييفصد دقش. 0) 8 زمكع اهيلع.



 تفرع لق ىذاف فريصني هل اولوقف مكبحاص ىلا اوفرصناف مكرهد

 لق هكلهيو مككلجي 0 0 تعب الو هباككا ةّلقو هصرح

 اهرخآو كدالب ىف هليخ لوا نم اعمل ليلقي نوكي فيك ةدهل

 ارداق ايندلا فّلخ نم اصيرح نوكي فيكو نوتيزلا تبانم ىف

 ةترضح اذا اًلاجآ انل ىرذ «لققلاب انايا كفيوخ' اماو كازغو اهيلع

 ىضري لحخلا الق :هفاخ الو. ههركلت هانسلف لمملا 07

 مكضرا ًاطي ىتح فرصني ال نا فلح دق ةدنا لق كبحاص

 © ثدعبن هنيمب نم هجرخن اناف لاق ير ىطعيو مكك ولم منخاو

 جيتخف انئانبا /ضعبب ثعبنو هأطيف انضرا بارت نم بارتب ةديلا

 ؛اهيف بهذ نم فاحصب اعدف لاق ءاهاضري ةيزجج هيلا ثعبنو

 0 كر ولم ءانبا نم ناملغ ةعسرأو بهذو وريركإ ثدعبو بارت

 /:ةبينق لبقف هب ثعب امب اومدقف اوراسف و وئاوج ىسحأف عراجا

 قبع ىب ةداوسالاقنف © بارتلا ىطوو هدو ةملغلا متاخو ةيزلل

 ىلولسلا هللا

 مهتقعب نيذلا تفولا ىف ببيع ذ

 جهنملا د اردكشلت : نأ يسع

 ىترلا َفيرَخ م ىذقلا ىلع :نودحلا اووسك
 6-2 را ا

 جومسشم نب ةريبه هل 0

 مهقانغأ 1 متكلا و 0 صر م

 جمس ل ليحب تاعسفد نئاهر

 ©) 8 مكيلا 62) 8 همس. ه6 8 لتقلا 42) 8 هور هك 8

 ثحصعبنو.  رك) 82 ضعب هيلا ى) (© 022. 011326 560111112111 5011©

 50 76252 تينقلا دحاولا 5 )1 1 12 7 1+ هرض 2( 8 ول.

 2) 2 ىدعلا.



 007 44 زذرنس

 نيح كحا هانم ىقب ام ءاسن الأ مه ام اموق انيار اولق ءالوه

 لسرا دغلا ناك اًملف لذ «هدنع ام رشتنا الا هتحتار دجوو م

 اولخد ايلف هيلع اودغو فراطملاو رخل مئايعو ىثولا اوسبلف هيلا

 اولق ةتيهلا هذه متيار فيك هباكعأل لاقف اوعجرآ هل ليق هيلع

 ايلف كلوا مهو 1 ل1 لاجل هعيش دهبقا ةقيبلا هذع»

 ضيبلا اوسبلو هحالس هيلع اودشف هيلا لسرا ثلاثلا مويلا ناك

 أاوبكرو ىسققلا اوبكنتو حامولا ان فيش اوجلهتر رفاغم او

 ٌةلبقم لابخل لاثما ىارف نيصلا بحاص ميلا رظنف ةاودغو علويخ

 نأ لبق مهل ليقف نيرمش» جو اولبقا رث عحامر اوزكر اوند املف
 ايبكرف ءاوفرصناف لق* ؛ةفوخ نم عبولق لخد امل اوعجرأ اولخدي

 اهب نودراطتي عنأك علويخ اوعفد رث محام, اوجاتخاو علويخ
 ءظق ءالوه لثم انيأر ام اولق قنورت فيك هباككأل كلمل لاقف

 ةلتقاو مكفيعرا 2 ىلا اوقعبآ نأ كلملا هيلا لسا: ىئسما .اًملف

 5 تيار نق * هيلع لخد نيح هل لاقف ةريبع هيلا اوثعبف الجر

 اذن ىدالب قف علنا ىنم مكعني ٌلحا المصل ضنا ١ لكلام ميظع 5

 و ىنقدصت مث ناف رما نع /كلئاس اناو ىّقك ىف ةضيبلا ةلونمب متنا

 لوألا 00 ارب اسس ايل علا ل لقا لس لق نابع
 دنع انكرو انيلاها ىف انسابلف لوألا انيز اما لاق ثلاثلاو ىناثلاو

 انودعل انيرف ثلاثلا 5 ميلا .اماو انعارما انيتا ةاذاذ ىاثلا انموي انآ

 متربد ام ىسحا ام لق اذكه انك 2عوضو ييع /نانجاع اذف*

 6 8 هدضب (( انم ىحأ) 6) 8 هدم. ) 8 اوفرصتذا ايلف

 0001 181 0١ ه2 متيارأ.ا رث) 23 كلئاسا» )12 قيقحصتا»

 2) 1 انلها. 2 2) 8 )نأ انيوف» 26) 8 انجاهأ نافذ. 2) عزف 5



 14 خنس لا

 بتكف لاق نيصلا «نم برق * ىتح ةبيتق لغو لق ناسارخ لها

 مك نيم لفارطعا قع ةلنجر انيلاتاغلا نأ: نيصلا قلم ديجلا

 ىنثتا هكسع نم ةبينق بختناف مكنيد نع هلئاسنو مكنع انبخي

 ماسجأو لامج مهل لئابقلا ءانفأ نم ةرشع عضعب لاقو الجر رشع

 ةمه نم اص نم مدجوف منع لأس ام دعب نسايو وحش نسلأو

 عسسل جل رمأف الامجو الوقع ىلرف جنطافو ةبيتق عملكف هنم

 ضايبلا 5نم نيللاو ىتولاو زوزكل نم كيل عاقملاو السلا نم

 عم ُكاَقُت ةييطم لييخ ىلع لجو رطعلاو 2لاعنلاو «فيقرلاو

 اهوفم ئبالللا و يِمَشِملا نب ةريبه 6 نكد لاق :عانينوبك ياو

 هللا ملصا لق عناص تنا فيك .ةريبه اي لاقف ناسللا طيسب

 لق ةدنب تحتار * 2 هلق تعقس ءام.اٌلقو  هيضحألا .تايفكب تق

 ىتح مكنع مئاعلا اوعضت ال فيفوتلا هللابو هللا ةكرب ىلع اوريس
 ال نأ تفلح ىف قا ةوملعأتا هيلع: ةغلخد اذان دالثلا اوههعل

 لاق 2« هجاخ ىجأو عكولم متخُأو عدالف ف ىتح فرصنا

 كلم 1جيلا لسرا اومدق اًملف 7: برمّشملا نب ةريبه عيلعو اوراسف

 اهتحت اضايب ابايخ اوسبلف اوجرخ مام اولخدف موعدي نيصلا

 ةيدرألاو لاعنلا اوسيلم اويشخنجتو !:«ةيبلغلا ارسم رن لالا

 كلملا عيلكي ملف اوسلجت ةتكلم لها هانظعا ةحنعو هيلع اولكت ٠

 متيار فيك هرضح نمل كلما لاقف اوضهنف هئاسلج .نم ثحا الو

 ©) 2 برق علب. 62) 18 ةمقعن. سابللا 6) 8 قاقولا #) 8

 لاغبلاو. 6) 58 اهنوطبري١. ري) 8 © ف. ىز 5 5 رمشنملا و 5ع0 123

 انك >6. /) 8 هب لقا. 2) 8 هتدحاو. 20# 8 200. ىبالكلا.

 72) 8 هيلا. 2 8 اوشم.



 از“ 1

 لق وهنلا د ىلع" ىمززاوكل هل لاقي ةيلاوم نم الجر لجتسا

 لمعت ىل لكشاو دتقانج 3. ىلإ ىضمو زاوكاب لإ كيج 4 زوجك ل

 غلا نئادم اينحا كَ رغشاك ىلا فيوطلا هل 77 0 مايخع 3

 نع لايذلا بأ انربخأف لاق «« خناغرفب وتو لل لولا ثوم هاتأف

 هينا رهنلا ةبيتق ربع امل ريعز نب سايا لق لق سايا نب بّلهملا5

 ةبعأ نخاتف علا ىف ةكيأر ملعأ 5 دضوخم ين

 - ع َّ

 ضعي عم اباتك .ىل .بتكت نا “تيار اف ميرماب .ممقي نم مدن
 201 5 5 200 ١ 8 3 ١

 تيهتناذ باتكلا ىلاطعف هبتكف ىلعاب ىلع مدقيف ههجوأ ىنب

 ءاجث ىديب 4 تيولذ رخآلا بناخل نم رهنلا بحاصو رهنلا ىلا

 : 0 5 صو 1 0 5

 ع :- ع

 قع ىنلاسف. ىسفنب تيمرف عئاج انأو نولكاي مو ميلا تيهتناف
 ث عولمل نم تام لق ىبارعأ اذه لاقف هبيجأ ال لكا انأو رمألا

 وكسعلا دكيرأ تعجرو ىمأ تليكخ ورم 55 تبضف تيكر 15

 فرخه وبا مانربخأو لاق . <« ورم ىلا :تفرصناف كيلولا توم ءانءاجو

 اهنم ىبسف عشك ىلا نالف ىب ربقك ةبيبتت كثدعي لاق هيبأ نع

 خءاجو 6 ةبيتق عجر رم“( ةةييحق لع هللا" كفا اق جقانعأ متخ ايبس

 نع 5 ىنادمهلا 0 1 ىبيكل انريخأو لاق ,« ديلولا توم

 نم خيش ى ىتدح لق ند مكللو ناسارخ لهأ نم خايشأ 20

 ©) 8روجج. 42) 8 كتاف 2 8 هس. 2 2#) 8 ٌبيقلاف (10.

 00 ا ارز 2 قيخاو 8.)2 قاكيعلا



 514 نس زبه

 د نييالبكا 3 5 انك لاق ا ثاولهلا ش ه ئدايؤلا

 0 لك ذلفا اضرحاو اوعرزأ نأ ناميل باتك نا ناهيلسا ل

 «انلفقأف زيزعلا دبع نب رمع مق ىنح دالبلا كلتب لين ملف

 ة'ثبناكو فشمد نسكسم ئيي, نا كيلولا نارا ىلع لف عام

 لك ىاتا امل مكيلع تمسقأ ةدياكعألا تيلولا* لاقفا ةسينلا ٠

 لا نم لجرو ةنبلب ديني لجر نك لعخ ةائبلب مكنم لجر

 لاق قاوعلا لأ نم لاق كتدنأ م هل لاقف 0 هبنأي قاوعلا

 #اأومدعغو «ةعاطلا ىف ىتح ءىث لك ىف نوطرغ فق ه قارعلا لها اب

 10 كلذ اوكش زيزعلا دبع ىب رع ىلو املف !ادجسم اهانبو «ةسيئللا

 لاعف  ةونغ عنفا ةنيدملا نم اجراخ ناك ام لك نأ ليقف هيلا

 00 اهناف اموث ةسينك مالت 3و مكتسينك 20 ذ رمع يعل

-ِ 

 ةاذع ماك عحت لب اولق كلذ هل لق اماف ادجسم اهينبتو ودع

 © كلذ مريع لعفف اًموث ةسينك انل اوحدو كيلولا همحه ىذلا

 15 «نيصلا ازغو رعشاك ملسم نب ةبينق جتفا ةنسلا هذه ىفو

 قلذ نع خلا نكد
 تركذ ىذلا دانسالاب دمح نب ىلع ثيدح ىلا ثيدنلا 5عجر

 ومو علايع سانلا 0 لجو 11 .ةنس ىف ةبيتق ارغ ارث لاق 'لذ ظ

 هلا ربع املف. ناميلس نم انوخ كنقرمس ىف هلايع ررك نأ كنا

 ت) ىداسزلا. الاتات 01100 17عع. 2ععاأع 5ع 136358

 مز ] 022 ل 15 105عش مكنأ. 2) 1 © ف >> ةلاظ 20 عسب.

 7) 8 200. ريزعلا كيع ىب. ميز 0 هده. ركذ ءآ 01136 601541:

 115016 201 ديلولا توم 2. !ا/و ا م رفعج وبا لاق

 هي



 [ميرع 30

 ىنغلب ةلاقف كيلولا ىلا عاتملا كمحص لجو «قملظو اهل جفلكو *

 ماقملاو نكرلا نيب فلحتساف رمأف هللا ناعم لق ابصغ اهتبصأ كنا

 الو !ليحا ملظ الو 0 اهنم اعينتش* بصغ ام 6 هللاب انيع نبسيخ

 | دلل ل دل اهعددو .كيللا .اهلبقف فلخت هبّيط, نما الا اهباصا
 © هنم عطقت ءاد هباصا نميلب فسوي نب كّمحن تافو

 ' ابيلس هيحل ىلا صوخشلا دارا كيبولا ناك ةنسلا هذه

 تام لأ هنضرم لبق كلذو هدذعب نم هنبآل ةعيبلا دارأو هعاش

 نابياسو كيلولا ناك لق ىلع اس لق /رع ىنثدح  ه««اهيف

 اناا نلا كارا "ديلولا ىلا رمألا ىضفا اًملخ كلملا دبع نهع َْيِلو
 ع د ب

 نأ ىلع و هدارذ* ناميلس قاذ ناتيلس علخيو ريزعلا دبع هنبألا»
 ىلا بتكف أذ ةريثك الاوما هيلع ضرعف أت هدعب نم هل هلعجي

 هبججب ملف كلذ ىلا سانلا اهدو زيزعلا دبعل ةاوعيابي نا* هلاّمع

 ىقفو

 دايز نب دابع لاقف سانلا نم صاوخو ةبيتقو جاجا الا حا

 كلا لع جنما مث كوباجا ولو. اذه ىلا كنوبيجي ؛ال سانلا نا

 ةعاط هيلع كل ناف كيلع مدهقيلف ناميلس ىلا بتكأت 1كنبأب ؛:

 عانتنمالا ىلع ردقي ال 0000-0 زيرعلا تبعل ةعيبلا_لع هداف

 ناميلس ىلا كيلولا بتكف ؛هيلع سانلا ناك نأ نا كدنع وشو

 هعلخب نا ىلعو هيلا ريسملا ىلع ديلولا مرتعاف ًاطبان 5مودقلاب نمأي

 نأ لبق تامم ضرف تجيْخأت هرجخ رماو بقاتلاب سانلا ورماف

 مصاع وبا انربخاو ىلع لاق رمع لاق ««كلذ ديري و.©و اريسي ور

 <) 8 اهليع جفلكو جملظو. 6) 8 سوء هل. 6 8 هنا. ) 8

 00 د ا اهلح رز 13 ه00--هيش ىب .ه) 81 و 8

 اوعياببل. 2) 8 كيباب. #) 8 1آه5ء. هيلع. 7) 8 300. هيلا.



 1| خنس لك

 ديع نب رمع ىو املف ىراوألو جيورتلا نع اضعب هضعب لعسي

 ظفحت مكو ةليللا كدرو ام 2لجرلل لجرلا لوقيف نوقتلي اوناك ويؤعلا

 ىقرو ؛رهشلا نم موصن امو تمنخ ىتمو متخم ىتمو نارقلا نم
 لاقف حكيلولا ريوج

 ردا موهبلا نعم كعمدل اهف ركذلا هجاه عمدب ىدح نيع ب

 روز ءاهلوج 8 8 ةدكلم ل هلئامش ترأو لف ةفيلكلا ا

 رمقلا اهنيب ن 3 7 ه وق نحنا ّلثم يتصل د تلج كر ةومب د /ىكاضأ

 0 الو 2 الو زيوعلا 00 هتينم 1 عقدي ملف و اعيمج اوناك

 كلملا دبع ىب ديلولا جح لاق ىَلِع امد لاق / رمع : ينفد

 فسوي ىب دمحم ةيده ىل لعجا نينموملا ريما اب ىيلولث ,نينيلا مآ
 2 2 53 : ع

 لاقو ىناف اهيف كىمحت ىلأ نينبلا مأ لاسر تءاجحث اهيا اهفرصب رعاف

 بيتك اياده تنناكو هيأ, «ىريف نينموملا ريما اهيلا رظني ئتح

 فرصت نا* كمحس اياذهب 7ترمأ كنا نينموملا ريما اي تللاقف

 سانلا اهبصغ هنا ىنغلب تلق ملو لق اهب ىل ةجاح الو / ىلا

 ©) 8 هك و. 6) 82 همم. (© لجيلا نم نولوقيف). رز 601

 0م دمدع. ابر (7720, 11, ""[, 1نآط1 مال10115 7ءقتقات5 11161 2(

 هسهاطر 178+. نان “128 ةقوحلم "2 2 اهموج, 'الن اهتو 0700

 ىسما. ى) 177. ادوهش: 20016 مهعاعتعو كامو "عاكانق. 2 2) "278

 عفدت. 2) 12 2 2 رفعحج بأ لاق: (ن هد. ىبتدح ©( 112

 ةعواتات تأ131 115011 3.1 723 منم عطقت 0. 11 وا 1 6 25

 ل 0 2) 8 200..كلتا تبغ نوب همز 8 1همع7. ىلإ "22
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 ادلب 11 خنس

 دنع هموي ةماع ثكف ةيشغ هتقهرف كيلولا ضرمو لق ««اذه ىلع*

 ياكل ىلع ليسر مدقف هتومي دربلا كيجرحو هيلع, كبف انايم

 «خناوطسا ىلأ عقب مم هدي ىف شف لع ةرمأ مو عجرتساف

 0 ار ودل ىلع اطمماال وللا “لو

 0 ذا كلذكل هاذ وعدي لعجم ةتينم لابفك ىتينم لعجت ة

 فز قلك ان لاق ديلولا قافا املو ل 1 ةاذاب 5 د كل

 ام ريزعلا دبع نب ريع لاقف باجمل نم 07 نم ةيفاعب

 كاتأ ىف جامل 2 كتيفاعب انيلعذللا 225

 كولش 1 كما "(قجاش هلل م كوب دغلب امل هنا هيف ذي

 هاج ىتح اماّيا الا ثبل اف دنهلا همِبْنَأ نم ريراوقب كثعبو هلا

 ديلولا ىلع ةلْفَت ىتح اجد متْدي م رث /35 «لق اهب باتكلا
 اذكلا ني ءاذغلل امي :نيلولا يَضِوَأ ىلا كيلولل مداخ لاقف

 نأ عيطتسا الو ليسي ءاملو هاس وهو قدر ادييانلا قرنا قير

 الا اواقنأو . مقرو . تنذا سعلنا لقو ىهجو ىف ءاملا مضن رث مّلكتا

 اجمل تام كحيو لاق ال تلق ةليللا ءاج ام ىردت ام :لقو '3

 "ا ةحافت حي 4 نأ كاقرم رشي ام تنكس 1لق كعجتتساذ

 عايضلاو  عناَصَلا فاضتاو* ءانب بحاص ديلولا ناكو لع لك
 هنبلا نعااضعب يغضعب لعسي اماذ هنامز ىف نوقتلي سانلا :ناكو

 <) 8 هرص. 82) 8 ةموء. كلذ كعب. 7 8 هناوطصا. 2) 8

 نيلولا. )52 ا2قباو جينأو 5 خيفاون 0 مين ىونو 6

 000011 انور 23) رز ل3 © © ةدضع .2ع) 2 ثبلي.. 2) 2 ©
 لاكفف) نإ 14 هكر لذ © قف. " )اظ ةسفءتم لقا" 2) 8 لاقتف.

 7 5 عناصملل دا هك ج1-1ةهعاتلقرو هل. ىكطا#. اهار 16ق8111و

12127 ١٠. 



 11 خنس اا

 هريس ضعب نع يبجلا ارد
 كلملا دبع ىب كيلولا ناك لق ةئلع ىنتكح لق هرمع ىنتدح

 ةشمد يحسم دجاسملا ىنب عفئالخ لصضفا مأشلا لها كنع

 نيمَّدِحَملا 4 ىطعأو سانلا* ىطعأو. هرانملا عضوو ةنيدملا نيكسمو

 :ءادثات ريرض ّلكو امداخ دَعْفَم ّلك ىطعأو سانلا اولعست ال لو
 0.2 د 1 2

 رج ديلولا ناكو لاق ؛كنهلا مساقلا نب يح جتنفو رغشأك ةبيتق

 ليقيف هذه ّمَكِب ليقيف لقبلا ةمزح ءذخأيف هيلع فقيف لاقبلاب
 يف هلأسي موز ىب نم لجر هاتأ, لاق ءاهيف كَ ليقيف سلفب

 م نينموملا ريما اب لق كلذل اًقحأسم تنك نا معن /لاقف ل

 ال لاق نارقلا متأرتا لق ىتبارق عم كلذل اقحتسم نوكا ال فيكو
 هديب ىف :ناك بيضقب هتماع عونف هنم اندف ىنم ندا لاق

 كقرافي الف كيلا اذه* مض لجرل لاقو بيضقلاب تاوق دعرقو

 يع ني ىلاخ ب كيري ,نب نامثع جيلا ماقف *نارعلا 2س 07
 ةانْيَد ىلع نا نينموملا ريما اي لاقف ديسأ نب كلاخ نب هللا

 رشعو لاغثألا نم تايآ رشع هأرقتسا معن لق نآرقلا 7تأرقا لاقف
 مكماحرا لصنو مكنع «ىضقن معن لاقف «ارقف ةءارب نم تاي

 ريغصلا بابز تك. 17هيوت». 112:4. 1, ١) ةصصم 6ث, ءا آطص اآكطقللا.

 معمم 215 111, خمر 8.
 ©) 8 300. ةخيس نب م01 5ءومنعسام © 2627 اللا نر فراش

 2300. كيح نسب. 0 2) '222 "ثم, 206 ربانلا“. ه2) 8 هنت. ه) 5

 نخلي. مر 8 لاق. مر 8, 4142 تآرق. 07 8 دلت (2 000
 مععب)» 002) ] ءا 472 هرزصم (-م) 8 ءاأ 7/42 1352 تنلا نال

 تارق. ه2 5 دأرقف. 7) 8 ىصضقي ءا 720+ لصتو.



 ا

 ألا 11 نس

 ءةتسو نينس قامت كيلولا ةةيالو تنك كمح ىب ماشع هّلقو
 يل ةينامثتو نينس عسن هنفالخ نتناك ئحتاولا لقو رهشا

 ىقوت ريع نب دمحم لاقف علف د داك نبع نب
 نيس نب ماشخ لاقو ؛ هش نس نييعبرأو تس نبأ وهو فشمدب

 و ىقوت لمح نب ىلع لقو «ةنس نيعبراو سمخ با وهو ىفوت

 دكيلولا ةانو تنناك* ىلع لقو رهشأو ةنس نيعبرأو نيننتا ىبأ وهو

 سيدارغلا رباقم ىف لاقيو ريغصلا باب يراخ /ف نفدو ارسم ريدب

 هيلع ىلص ليقو «ةنس نيبعبرأو عبس ىبأ وهو ىقوت هنا لاقبو

 راش انبأ شع ةعست ىلع للك ابيف هل ”ناكو ء«ريوعلا دبع نب رع

 رشبمو قاتلا دبعو كلاخو ماتو ميعارباو سابعلاو دمحتو زيزعلا
 ورد : رمعو د ناورمو روصنمو هد ةديبع وبأو رورسمو

 د نيدجلا م [لمختو زيزعلا دبع 3 2« ىيكعاو كيبزيو رشبو

 متاهمأل «مرئاسو «ةيرارف ةديبع ىأ مو ناورم نب ”:زيرعلا دبع
 © و ىتش

 «©) 8 لاق. 65) 8 هفالخ. ) 8 هينايثو. ١ 4 2 200. لاقو

 رهشا هينامثو نينس عسن هتفالخ تناك عضعب 011081535132 55

 71لعطختتت طقعع.  م) 2 هدتص رك 0 ونت م:2ععع0. هده. 2001: لاقو

 رهشا ةينامتو نينس عسن هنفالخل تناك ىدتقاولا. 5) 2 هرب: 6

 012. 2 رهشأو د لقو 1. 4كم: 02 نفد لافي .2)

 0076 ورمعو : 7 هع. 1122. 1) نأ 72عع.ر أ ]01753 7151015 ]آ3131]0-

 | لآ 020. ا 2126 رفعد با لاقز (© هدد. 7672 ىخلش مأ 17

 2) 2 ايهما. 72) 82 1151 رشب نسبز هدمت الك 1266© )| م) 1

 ترازف (ةاتم»1. نم). 6) 2 نعرياسو. ض) 8 10562. دالوا. م) 8 1:

 جراخ نفدو نورم ريدب كيئولا هاف, تناك ديحن نب ىلع لاقو



 9146 خنس ل

 جامل لاعب لعف كلذكو «هيلع امهفلختسا اجمل ناك ام ىلع

 : ه هتابح ىف اهيلع أوناك زل جلاعا ىلع ه«دعب مهرقأ حلك

 كلمل دبع نب* كيلولا نب رشب ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ىسيع نب قانا نع ونكذ نيع تباث ىب نجا ىكلذب ىتدح

 هيف راصمألا لامع ناكو ؛5ئدقاولا لق .كلذكو ءرشعم نا نع

 ام. لا, اهلبق هلا خاسلا ىف اوتك هىذلا .لاعلا 2 ةنسلا فت

 توم دعب تركذ نوم ىلا اتمض امهناذف ةرصبلاو ةفوكلا نم ناك

 35 جاجحلا

 نيعستو تس ةنس تلخد مت

 0 اهيف تناك هلا ثادحألا ركذ

 لفقف ةيتاشلا كيلولا ىب رشب ةوزغ ىدقاولا لق اميف تناك اهيغف

 © كيلولا تام كقو

 فسصنلا ىف تبسلا مهي كلما دبع نب ديلولا ةتافو تناك اهبفو

 مفلتخاو «ريسلا لها عيمج ليق ىف 1" ةنس ةرخآلا ىدامج نم

 ؛: ىبا نع تشّدح ام كلذ يف قولا لاقف هتفالخ ةذم ردق ىف

 لقو ««ارهش الا نينس رشع كيلولا كلم مدنع سنوي نع بهو

 قاحا نع ةركذ ىنمع ىميات نىب ليا ئىتددح ام هيف رشعم وبا

4 0 0 ١ 
 تتح م22عءءعلعسأ13 هدم15ع15 1: علك جاجا لامع رقأو © )2

 ترا هده 5ك لذ 2( 165 66007 ١ جلاعا ىلع. 6) 6هرضن

  24105 1150116 40نورصم ىب ر/) © هده. فلتخاو ءا نانقع ؟عولتات

 ةرهع غابم م |0701 27 يور اظ 1صكعتس لذا 8 رشعم يأ نع. 17



 انزال ؟5 خخنس

 "ا نيلسلا هانعأ ه«داهج. ق* كّدَجو :كءالب نيتموملا ريما

 كيزاغم ميلاف كل بججي ىنلاك هب عناصو كعفار ةنينموملا

 ىنأك ىتح كبتك نينموملا ريما نع 4بغت الو كبر باو رظتناو
 © مهب نتننا ىذلا رغتلاو «كدالب ىلا رظنا

 عبرا نبا فتموي ومو لاوش ىف فسوي نب احمل تام اهيذوو
 تناك ليقو هةنس نيسمخو ثالت ىبأ ليقو* ةنس نيسمخو

 © ناضمر ورهش نم نيقب لايل سمح ةنسلا هذه ىف هنافو

 دبع هنبا ةالصلا ىلع ةافولا هترضح امل احمل فلختسا اهيفو

 ىدقاولا لق اميف قارعلا ىلع اجمل ةرمآ تناكو “باجل نب هللا

 8 © اذنس نيرشع

 © نيرسنف نيالا نم سلبعلا 00 ةنسلا «ته ىو

 8 هعم ليجر فلا 00 مورلا ضرأب ىحاضولا لتق اهيفو

 © 7 ىلع نب قي نب هللا كبع روصنملا كلوب ةبايبف اهيفو

 برم ىلع ةشبك نأ نب كيوي كلملا دبع نب كيلولا ىّلو ًاهيفو

 ىأ نب ديزي ةامهجاخ ىلوو «ةرصبلاو ةفوللا 8 ىيرصملاب ةالصلاو

 ىلع ةاثولا هترضح نيح فلخضتسا نك ياكل نا ليقو «ملسم

 00 هيك نبأ نب ءديزي .ةامهيلعاب ةالصلاو نيدلبلا بوح

 حاج توم كعب كيلولا »اه ملسم تا د ليزي 7: امهجارخ

 2 م

 د13 كفابكم. ٠١ 3) 2: نيولسلا.. )8 هطب ١١ 2) 8:كتيغك

 كا كيذلما ١ 72) 8 ةءيق ي) 8 هدق.ز © 020. 76252 ناضمر - لبقو

 © ك1 2: )ازهر د 2 ظ 0 نيابعلا نسب كللا ف نسب

 كر 2 نيرصم ا لك 6 اهجارخ-. 4) 8 ءا 2 اهلهوز (0 هدم.

 76203 هتايح  ليقو م. 1211, 1. 2. ) 8 اهجاخ. ) 8 © وب



 486 نش الر

 مسلوط ىو ليق اميف نوصح مةثالث هيدي ىلع هللا خفف موولا

 © :لقرهو © نينابزوملا

 © لدنَلاو جرْيَكلا الا دنهلا رخآ متف اهب
 © ناضمر رهش ىف بّصقلا طساو تينب اهيفو

 .: قكسو * 'سنألا نم هيفي لف رست قوم اظكاكا

 © 6 ناوريقلا نم ليم ىلع ليق اميف 2ءاملا رصقب

 «شاشلا ملسم ىب ةبيتق ازغ اهيفو

 هذه هتوزرغ ىع ربخلا مركذ

 اكمل ,ثعبو لق ديحن نب ىلع ثيدح ىلا ثيدحلا عجر
 , ناك اًملف ارغف 1١ ذنس ةبيتق ىلع اومدقف قارعلا نم اشيج

 كلذ هيغف لاوش ىف ياكل توم هاتآ # نكاَمْشُكِب وا شاشلاب

 ءلتسو ورم ىلا اعجار لفقو

 لئابكلا مهنقلعأ ىسْمأ* نروح ٍرفْعَج لآ نم ملا معنل ىريعل
 ٌلئاَط كتوم كعب ةايح 83 "اي ثُم ناو قاَيح هُم !الىخت ْن

 رو لا ةاموق حف اموق اراب ىف فلخ , مهقرغف سانلاب عجرف لاق

 فبع لق 'كيئولا باتك هانأو مانيب مق ورم قا رق فسنو شك
 «) 1 ثلكو 8 ع6 © هزه. 5) 8 سلوط 761 سئوط (وقاتذ0 10[16-

 عدد مدت هع 1ث *ةهبر ةصتتم ءأ 507:01, ع0. ع5 0 0 8 س0

 6 2 66 نينبابز / كلا نيبنابز ىلاوو 8 سابز 2( 17 1

 2777 7. 47 27: 7 صقنو ىكض 9 0( هدم. 6

 ناوريقلا  ىصضو. ه) 2 نارريفلا. ركز © هده. ركذ عا قا13ع 56011112-

 132 115016 20 76259 مب كنا م. !"مر 1.4. مىي) 8 اف. 578

 نماهسكير 2 نفاماشكب. 02) 06 4ي104 307, همر ]ذه 11, اهم
 2116601: 755111112 1105213-21. 6#) ]ةع. هتدضقا سم. 72 2ع

 «) 8 للم. م 8 جاوب 6) 8 كوك. 2.)2 هذ.



 الرالا ؟5 زكفس

 ةنس ةنسلا هذهل لاقي ناكو هرفعج وبا لاق* «ريبج نب كيعسلو

 نب ىلع اهلوا ىف .تام ةنيدملا لحما ديقف ةماع اهيف تام ءاهقفلا
 '0 داو يبسنلا نبا كيعس ثا ربدرلا عي قع م ةمع نيسلل

 © ماشع نب ثراملا نب ناجرلا دبع نبا
 8 بيبح نب ناميلس مأشلاب ةنسلا هذه ىف كيلولا ىضقتساو و

 رشعم وبا لاقف ةنسلا هذه ىف سانلل مدل مقا نميف فلتخاو

 ىسيع نب قاكاسأ نع هركذ نبع تباث نب لجأ ىنثدح اميف
 لاقو «1* ةنس كلملا دبع نب 2ةيلسم سانلاب جح لق هدهنع

 دبع نب دكيلولا نب زيزعلا دبع 178 ةنس سانلاب مح ىدقاولا
 اهيف لماعلا ناكو 2««كلملا ىبع نب 2ةملسم لاقيو لق* كلملا م

 نب نابثع ةنيدملا ىلعو 2«ىرسقلا هللا ببع ىب كلاخ خكم ىلع

 نب ركب وبا اهئاضق ىلعو ريرج نب دايز ةفوالا ىلعو 'قرملا نايح

 دبع اهئاضق ىلعو هللا دبع نب حاركلا ةرصبلا ىلعو 2< ىسوم دا

 ةرف رصم ىلعو ملَسُم نب ةبيتك ناسارخ ىلعو «ةنيذأ نب ناكرلا
 © ماج ىلا هلك قرشملاو قارعلا ناكو «كيرش بأ اذ

 نيعسنتو سموخ ةنس تلخد مت

 اهيف تمناك هلل ثادحألا ركذ

 © ضرأ كلملا دبع نب ديلولا ىب سابعا ظوزغ تناك و اهيفف

 «) 2 هرص. 8) 2 هص.ز 8 غيلع هللا تاولدص ىلع ىب. 6 8 هدم.

 00 ندم 0 0 هم: . رث) 8. 200..فنيوج نيل )18 8

 226 رفعج وبا لاق.



 لو خدم "اه

 نينموملا ريمأل كتعيب تذخأو اهلعا ةعيب «تنخا رث* ريبزلا ىبا

 قارعلا ىلع اّيلاو ةفوكلا ثيمدق رث لاق ىلب لق كلمل دبع

 ىلب لق ةينات ةدل كتعيب ثتذخأف ةعيبلا نيئموملا ريمأل تدّدَج

 نبا كئاحلل ةدحاوب ىفقو نينموملا ريمأل نيتعيب «ثكنتف لك

 : : هلرقيا 20ىنع هاّياف لق «هقنع ابرضأ كتامللا

 جادوألا مد هتيكل باضخو 1 نيتعيب ثكات بر اي

 ديعسب ٍءاَجْلل ىأ لن نسا رانا 0 بع 1ك

 زوغلا ىف هيلجر ىدحا عضو دقو بوكرلا ديري وهو ريبج نبأ

 اوبرضاأ رانلا نم كدعقم وبقت ىتح بكرا ال هللاو لاقف باكرلا وأ

 ؛0 اندوببق لوقب لعجت هتاكم هدهلقع سبتلاف* هقنع تبرضف هقنع

 اوعادقف ةريبج نب* كيعس ىلع لل دويقلا لق هنا اوئظف ماندويق

 مثاح نىب نيخ ل51 قوتتلا ا,قكاو نفاس ؟ةفاضنا نم هيلجر

 ِِ يي ع ل ”كدللا نبع نيكل

 نسب عضصم ىلا 2 تيفكا 0 رام ىلا ريبج ىب ديعسب

 ف اذار ىأ لف: تلال قللاون ألق ”كعصم" نا 05 رهبؤلا

 0 - الا هدعب ثبلي ملف هلتفن لق م ىتمس انك نشل

 ليقيف هبرث عماجم ْذخُأي همانم ىف هاري مان اذا ناكف اموي نيعبرا
 ىل ام ريبج نب ديعسلو ىل ام ليوقيف ىنتلتق ميف هللا ودع اب

 ©) 8 تذخاو. 82) 28 هن. ) 8 ىتكنف. 4) 8 ىنعي. ه) 8

 سينلاو. رك) 8 انوديق انوديبق 560 مول115 562126. ةنثأ 0 انوويقو

 © انوديق انودوبق (5162)ز هل. 7مهيد». 1122. 2. ١٠١ ءأ اتطتختتنتم ك1“ 7و

 آل 6 221 528 ليقي. /) 1 612 )1 تاي 2م

 ك8 تك" ة2) 8

2 159 



 ع 01

 اي اجمل هدل لاقف ناجل سأر ىلع تمقف عنصي ام ّنظنأل

 دال يح, لعفا ىلا: كلعتسا للا ىتتاما يف ككرشا ملا كيعس

 للق ىلع كجورخ ىلع كلج اف لاق ىلب لاق هليبس ةىلخ هنا

 نامرلا ودع ةمزعل تيار هي لقو ابضغ راطف لق ىلع مع
 000 ل اليا نينعولا يمال الو هلل رتا لو اح كيلع»

 ةيطال ءاضيب ةمك هيلع هسأر هردنف هقنع تبرضف هقنع ايرضا

 لق ليعاملا ىب كلام ناسغ نأ نع نتتكحو «2ةريغص

 |0 لد اذلا لقا لجرب ىع ركذي .هفيلخ ني. فلخ .تعمب

 نيتنثلا ىفو اهب صفي هرم املك لذه هسأر « نينتك منيح ىلا

 لاق ىلهعايلا ةركب وبا وف ذو «« اهب مدصقب /الف كلذ لتقم ليقي

 00 اذ سبا جلل قأراتل لييغي عي قا نب سنا تعيس
 ىرسقلا ادلاخ ىنعي هلاق ةينارصنلا «ىبا هللا نعل لاق ريبج

 هللاو ىلب هناكم فرعا تنك اما ةّكم نم هب لسرا ىلا وهو
 ااا ا اا ل ا فوري اعقل تدل

 "اسما نمي وربما اانا اما, ريمألا هللا جلصا لاقف ىلع كجرخا 5

 :دههجو فّطتو جاجا سفن تباطف لاق هرم بيبصيو ةرم ىطخب

 انا «دل لاقف ءىش ىف هدواعف لاق هرمأ نم اخي نا ايو

 ,لدحا طقس ىنح خفتناو /بصضغف لاق ئقنع 3 ا 01

 كثلتقف ةّكم مدقأ لا نيعس اب «لاقف هبكنم نع هئادر ٌىقرط

 ت) 8 هنا. 76) 2 كيس كر رديف. ©) © 020. 013ع
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 00 رد

 ادبأ كبلطا ال 5 تثشا ثتيح «  بهذا «ويبجأ نب كيعس مد نم

 07 «كاذ ءاج ىنح ل وح >رأو ذخيفاعلا وجرا دكدعس لاقف

 اةيعرب ب لاقذ لييعس مث نم ربا 6 ليقف اهلثم 4 ىو دغلا نم

 املف هب مءاج ىنح كمد نم هللا ىلأ ربا ىلا تكش تربح اينتقانا

 ةوبأ اسد هذه عراد 72و 9 كيعس اهييف ناك هلا هرآاد ىلا هب /ءاج

 مشاه ىنب ىلوم دايز ىلع نب ديزي 2اسم لاق* ركب وبا اند تلق بيرك

 لخىدف !نيقم هب اء جج هذه 7 دكبعس راد ىف هيلع تاخد لاق

 ىل لق «مكتّدَحف هللا دبع ابأب تلق ةفوللا لها ««ءارق هيلع

 ترصبأف ةرظن ثرظنف هرخ ىف هل ةينبو اند وهو هكحاضيو هللاو

 0 كا كايا م ىريطت ل ع ىأ ليقي 20 تكيف قنييعفتلا

 نايسرلل لاقف رسلمل ىلا هب انيهتناف مدعيشن هانعبتاف هيلع هللاو

 لاق هسفن قّرغي نأ فاخ اليفك انيطعي ىتح ادبا هب ”ربعن ال

 لق  ىدب انلفك ىنح « وربع اف كسفن قرغسي :حيعس ءاناق

 ىنتعي لاق كيوس نسب لضفلا تعهس لاق أ اش مد نت 226
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 سرت ---

 ا هال قنلعت“ غم نع سمأ نفقا انالق :ىأ انغلبخ اذه: اسك

 كيلع ةيقثا انو رس ّلَجَر وهو نموي ال لجرلا اذه نأ دكيعس
 تييتاسا ىتح ترف هللاو لق نيصخ هابأي لاقف صخشأو 3 نعطأف

 اديعس هللاو كتطا 4نيلق ىل هللا بتك ام ىنئيجيس هللا نم

 «قخأت لسرأت ةّكم ىلا لجرلا كلذ مدقف لق «كمأ كتمس امكد

 00 ر#ا نعا مصاع فلا ركاقي <« ربحي لعج همّلكو هل

 /قاقشلاو قافنلا لها نا 8كيلولا ىلا اجل تيك تلق - سيق

 «يف ىل نذأي نأ نينموملا ريما ىار ناف ةّكم ىلا | اواجل دق
 ديعسو ءاطع خف ىرسفلا هللا دبع ىب كلاخ ىلا ديلولا بتكق

 ورم ام رانيد نب وريو بيبح ىب فلطو دعاجو ريب نبأ

 اان تلطيف | نورتكالا امأ.( لايم امهنأل الشرأت .ءاطخو رانج: ىبا
 تام ىتح دفاج سيدو فيوطلا ف فقلط تاف اجمل ىلا

 دلل ان لق بيرك ونا اس .... < ةريبج ىب  ىيعس لتقو راجل

 لقب نيعسب (نايسرللا لبقا:اامل لاق ٌىعجشألا .اين::لق ركب

 هتجاح ىف نييسللل دحا فلطناف «ةّدبلا نم ابيرق الزنم 0 لست 15

 هديعس اب لاقف ايو, ىار دقو هدنع «ىذلا ظقيتساف رخآلا 1

 اب كليو مليقف ىمانم ىف تيار ىلا كمد نم هللا ىلأ با ىلا

 تر اظ هدلع "مز2 نعطاف. ء ضان مر ط تلفن 2
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 1 امك

 ءاومألا لها ه قيرفتو نييقارعلا نم اهب نم جارخال ةنيدملا ىلا

 ال٠: ناكف اًيلاو هثعبي 8 لف. همر. ةلع* وا هيلع ةرتيطا نك

 لعف ام قارعلا لهما ىف لعف املف هيلع بطخي الو ربنملا دعصي

 © ربنملا ىلع دعصي ناكف ةنيدملا ىلع هتبثأ هريبغو «روكانم و

 ربحا لب كيعس 00 ا 5 /و

 كلنمم نع ربخلا و

 هيلع يرخ نم عم هيلعأ هجورخا اذار 0 لمت بنس نك

 هلعج اجل ناك كثعشألا نب و ديت .نب* ناجرلا دبع عم

 املف 0 ليبر ل ناجرلا دبع هجو نيح ننلل ءاطع ىلع

 «مزغ املف دعم هعلخ نميف ديعس ناك اجمل ناجلا ذبع علخ

 انتدكف . 6« ليعس بره ليبذر ودالب ىلا برقو نامرلا دبع

 نالف ىلا ناحل بنك .لق شايع نب ركب وبا اعنا لق تيك وأ

 بره ءامل هنا هتطا ئربطلا لق طيعس نراكو* ناهبصا لع

 حجاج نم

 نع حا اديعس لإ لفرت يرعاك لاك كا رألا ءاجن هلكف

 كدنع اديعس نأ هيلا بنكف /, ناهيصأ ىلا بمهمذ

 هيلع لاطف و ناجيبرذاب لري ملف* ناجيبرذآ ىف هنع ىكنتف

 هبرضص نم سانا ناكف اهب ماقأف ةّكم ىلا يخت ةرمتعاو نونسلا

 موقو نيصخ وبا لاقتف لق هتامماب نوربكي الف (نتح ١
١ 

١ 
١ 
١ 
 ا

 ©) 8 10561. نم اهب نم. 6) 2 نعط. 6 ]3 مهرمأ باع.

 2) 5 2 ه) 8 دوحنتم ؟6©] روكاذم. رز لص 282 0122م0 ناك

 ردع وا 2 نس سر 12 بره لاق انا هنظا امل ناكو

 ناهفصأ ىلا بهذ جاجخلا 8 هرج. ثمأع امل 11 1علأطل 0

 رب 1010ءازتك لف )2  8 ءالج م) 58 تعال 0

 05 /7) 8 هر ٌّ 0 6



 الرا در 5-7

 ىف نثعب ةدق قاف هذجاونلا ىلع اوضعو* مكتويب سالحا
 و نع دد 1 د -

 مزلا دريغ مالك ليضف ىف مكنأ مكنع ىنغلبيف عمسي نم مكسلاج

 دل اعيش امينا ءضقني امنا رمألا نات ةالولا بيع. اوحذف .مكل

 دلهي بهزذت نتغلاو ءالبلا نم ةنعغلا 4 ناو ةنتغلا نوكت

 اذه همالك ىف قدص دمحم نب مساقلا ليقي لاق 20دلولاو لامابو :

 كلاخ ىكذدحيو عود خف نة لاق 4 اذكهل / :خنتفلا نأ ريخألا

 ىدانم تيأر لاق ىراصنالا ورمع ىب لديعس نع مساقلا ىبأ

 تاغ 5

 ز نب ةيما ىنب اب اندنع ةىداني نابح نب نامتع

 هل ةرصبلا لها نم لجر ائدنع ناكو ءايقارع ىوأ نم هللا ةمذ

 00 بسلا اه ةللاو لاقق .كبعلا نم ةدارس ونبا هل لاقي لصف“

 جورخل اق هكل ريح ال تلق دي /ىوغلب اهوركم مكيلع نيخكلا

 ن4 نامثع غلبو ىيب. هتلخدأت لق كنعو انع عفحي هللا - نا
 ءىش ىلع اوردق اف ىخا نيب ىلا هتجرخأت اساحا ثعبف نايح

 ريمألا ةدللا يلصا ريمأللل تلقف اًودع ىف ىبس ىنخلا ناكو

 0010 ىكلا برضق لق هيلع بفاعتت الف لطابلب 2 ىقدي اع
 - 3 3 ع : 35

 امو بِيغي ام انعم ىلصي ناكفذ ىقارعلا انجرخاو ا.طوس نيرشع

 ىتح سرب اف كنود تومن اولاقف انراد لغا هيلع بدخحو 7 ادحاو

 '(03- ني نامثع طيلولا تنعب ءامآ لق ةورق ىا ىب هللا دبع

 6) 8 اًدج مكراصيأ اوضشو. 8) 8 هت. 24 8 صقنيب 4)
 زوو 2 أ (0 هنت. نا13ع 560111121117 1150116 204 8 ىلع

 ا كار ان 4728 ىاوغلب ")08 قيتءا ١ 2) 8 هذعن

 2) 8 امل.



 8 نك انه

 مل ءادعأل مهناو ةعيشب هلل © امو ليقي ام بلاط قا لآ ىف

 هلْ
1 5 5 5 5 5 

 قرع اهدمم امل, 'نائالبلا :ناءرقاا دلما وها ياسا كل

 3 0 مل
 ذم تمدع الا هلونا الو الونم دهاركأ وأ هنم اذحا ىواأ دحاب

 5 كيري نم :ةئلغ 7 لعد هتايبعر علصي أم ىلع كينج وهو باطل

 حا, ماشلا | ليعيف قاارعلا مآ ككببلا بسحما ماشلا هريشتسيف كاهلل

 ىدقل هللاو ناطيشلا مّرف اهبو الاضع ءاد قارعلا تيار ىف ىلا

 عقم ىل لوقا رق. :نادلبلا ف م هقرفأس ىارألا قاو* كارل“

 ةعرس ملو فيكو ٍاجحو لَكِجحب هيلع اولخد ْنَم 5

 م هنم ربكي* مل 5 00 اورتبخ اذانةنمقلا ا ف ن5

 لول لوفاكوج ويرمألا فن قفلت نانتع اوكلصي مث 000

 ةورع الورع ءالسالا ىرع اوضقنو ميظعلا فقتفغلا اذه فت سانلا

 امل هب و ليعفأ م لكي لبان بقتال ىنأ هللاو نادلبلا ل

 ججمادف  ةيواعم نينمولا ريما يلو رق عبهاذمو يأ, نم فرعأ

 ؛ فيسلا غيلع طسبف ادَلَج سانلا لجر جهيلوو هيلع اوكلصي ملق
5 : 
 هفرعو بخ هنا كلذو اوهرك وأ اويحا هل اوماقتساف قفاخأو

 ايار الو نمألا لثم ٌظق اراعش انيار ام: هللاو انا سانلا اهيا

 لها اب ىدتع ناف ةعاطلا اومزلاف فوخل نم ارش طق اسلح

 قم اونوكف لات باكي * متنا ام هللاو فالكل نم بخ هل

 ©) لف هدا | ك) © نك اه تر اذ عاتوفاس الأ ىارأ ا تر لذ ظ

 فيجو. 0 8.الياط هنم ريخف., نرد قع سر لا

 /) 8 بحا. 2) 2 لافقلا ياككأ نير 2 لاك ل



 أ) ةرح كرا

 ايلاو «ذنيدملا ىرملا نايح نب نايتع مدق ةنسلا هذه ىفو

 «هككلمل دبع نب* دكيلولا لبق نم اهيلع

 |00 اريتلا ديم نيد رح ديحلا لزع ببس لبق انركذ ىف

 ب ادي تم معرف « نابح نسب نامتع :ةييولا لع ةريماتو ةعو

 لاوُش .نم اًنيقب نيتليلن اهيلع ايما ةنيدملا مدق نامثع ّنأ رع
 رورغملا ناعظم هللاو ةلح ةليقي وهو* ناورم راد اهب لزنف 1* ةنس

 ا قلب نوح لق «« مزح نسب وكب ابا ىضقتساف كابرازغ, نم

 تيار لق دّيع .ىع ةرح قل يللا "ةيفا ىف نيك يقدح

 « ىقارعلا اذقنمو «هللا دكيبع نس ع دير فخاد نايح تح نابتع و

 افسوي عبد اجمل ىلا عماوج 3 + عب ثصعيب رت © ةبفاعو سبح

 ومأو رجات م الو ارجات قارعلا لها نم ادحا ةنيدملاب كرتي هو

 لها عبتأو عماولل ىف + / جنيارف كلبي لكك نم تينا نأ مب

 لاق ؛ سراوخل نم انكو ةاروكنمو مدعطقف انيمي, قيخإو, .ءاوشألا

 انآ سانلا اهيا هللا لح دعب هليقي ربنا ىلع بطخاي م«ناعمسو 5

 انو هثيدحو : رهدلا ميدنق ف, نينموملا ريمأل .نشغ لما :مكاندحجو

 قاقشلا ني قارعلا لها الابخ مكد ديزي نم مكيلا ىوسض

 ام هللاو هنع تقلفت ةلأ هتضيبو قافنلا شع هللاو © قافنلاو

 لويقي ىذلا هسفن دنع مهلضفا تدجو الا طق ايقاوع تبرج

 هلآ 1 7-0202 -72) 2 ليقيو. 2 يئاوعلاز 0101 3قنم) 83 5 قمل

 2انقنم.:٠ ١ 2) 1:2:6008.-1270 امهسبحتو 6ع6. 6 8 ل0 00

 ماتيارب 000 8 نوجرخ“ مز ظ رمرصن ١ 17 772م 112411

 ال, 5. #) 8 ادوكانمو.
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 اراط تتيح امكاط ىقتن هلو اهدالا بحكاذ دالبلا ماس

 هاراسيلا جالت لاح لك لع :. الخراج انيراج و ع2

 ةدنكاكب علاتق ركذي لثاو نابكس لاقو

 قلاوعلا ةفقرم تت! ةكتكخ قف سراونعلا لش
 0 د 0غ .ِ هود >0“ د 0

 ىلاتفق ف م ا اومن 5 اذا 0 مهع.مجا تيسكا 3
 كا

 ىلا

 0 ميو هاتفا ا بر كنس

 ْ وكلا مكاض كي سيقف ع كف ل

 ىلاوكلا يجحلا ىف الوبأو ..ىحيلا ' فاست سا

 لام لسمك 0 مم كيسكح 0 ني قلو

 ءلابجعلا بلع 32 عيا رسل كل

 ٍجهجو نيذلا دونلل هاتأو ةناغرف ةنيدم مناشاك ةبيتق ىنا رث لاق

 ورم ىلا ةبيتق فرصناو اهرثكأ اوقرحو اهوكتف دقو شالا ىلا

 نيف ندادحوا نأ 0 هت ب ديحت ىلإ لكلا

 سيق نب رحز نب مهج هيلا هجوو ةبينق ىلآ قارعلا لها ىم

 15 انآ نيك ناكو ا و لها ىف هنم ريخ قارعلا 9 )2 82 هناق
0 

 املف رز نسب اجو ةعصعص نب ناميمل كثحعبيف رخو نب ميَحل

 90لاق هنم 0 ” 7 لآق ,ةارفلل * هنا مج اب لاقو ىكب مهج دعذو

 © 15 خنس خربت ىلع مدقو
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 الاكل 5 تل

 ىتح © مورلا ضرأ* كيلولا ىب ِيزعلا كبع ليق اميف اذغ اهيفو

 مامكلا بمب ضرا ىطيعملا ماش نب كيلولا غلبو ةلاوغ غلب

 © ةةيروس ضرا ةشبك نأ نب كيزيو
 © ماشلاب ةذفجرلا تناك اهيفو

 © كنهلا ضرأ ىفقتلا دمحم ىب مساقلا جتتفا اهيفو 5

 هناشاكو ةتنكخ* غلب ىتح ةناغفو شاش ةبيتق ازغ اهيفو

 هذه ةيبنق ةورغ نع 86 ىكذ

 «نامام نع دربخا ىميمتلا سراوفلا ابا نا 1 ديك هوو ىلغ ركذ

 رهذلا عطق املك 96 ةنَش أزغ ةبيقق نأ قا لأ ىب سنوبو 0

 ىلا وه هجوتو شاشلا ىلا خاوهجوف 0دغسلا ىلا هعم مكاوراسف لاق

 اولتتقاف ىقلذ اهلها هل عيجف ةَدْنَجَح ىلا ىتح راسو ةناغف

 اويكرف اموي سانلا 2 غرفف نيملسملل ةرفظلا نوكي كلذ لك ازارم
 تاع ١ . . 0017 1 و ِ ع .

 ةكضفلا نناكل راشتنالا نم ىرا ام ىلع نكو مويلا ميت ناك

 7 عرتلا نبا فيع لق انك نخح ةلك ءبنج .ىلا لنجيب ذل لاقت

 4) 8 همس. )8 دفحرلا (14 لازل)١ 2 8 ناساكو هكحنكج طلع
 1515922 2) 2 هرم. ( نجت. ةءانذ وبخل رك 3 15 ةنس 2. أ1هربو 1. 18 ©أ

 , 1مكعتأ طمع 10عم نهتتد 1 هدعطت 0ع ]22101 11ع3ز هك 5112153 2. )ا.ه.

 6ه) 8 ناهلم. 2 18 راسف. مى) 82 دغصلا. /6) 8 هه توم )5

 102561. حيف (5ع0 14 ن1 1عع.). م) ©0004. ع رفق. /2) 1 داوغ. ,0) 2 ع رشم و

 هك. هر 7, "ل١١ د6, 11 ةممبنمل 111 , مث ز ممد1لع ةجانا ] ةعالخ 500 57

 ونتنأ ةمان0 ]ذع. 11 , ا"خىزذ عع دس 2/2762 آ]17, ).ر 1ةنج0312غ111 ءاتاتت 5



 12 نس از" هو

 ريبزلا ىب هللا دبع نب بيبخ ريزعلا دبع نب رمع برض اهيفو

 كو ««دراب ءام نم برق هسأر لع كو هدايا حكيلولا رماب

 زيرعلا دبع ىب ريع رضح نم هءتدح جلملا ابا نأ رع نب ليحا

 5 باب ىلع هفقوو 0. تاق موسي ىف ءام نم برق دسأر ىلع بصو

 © تام مث هموب ثكي لكجكاسملا

 كبع نب كيلولا نسب ويزعلا تبع ةنسلا هذه ىف سانلل

 قاحسا نع هركذ ةنمع تباث ىب دا كلذب ىتدح ؛كلملا
 . .٠ ع 0 , .٠

 خنسلا هله ىف راصمالا لامع تيناكو « رشعم شأ نع ىسيع ىبأ

 10 لماعلا مراذ ةنيدملا نم ناك ام الأ اهلبق هلا ةنسلا ىف ءاهلامع
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 اهلعشا رث ربكف يرخو هديب ةلعش نخأو رانلاب ةبينق امدق مانضألا
 0١ ةاهيق ناكاام* :اياقب نم اوتجوف 8تنفرطضصاف سانلا لتعتأو

 دلُخَم مانربخأو لاق «لاقثم فلا نيسيخ ةشفلاو بهذلا ريماسم
 ةبيتق لهش نم ىنكّدح لق هيبا نع وضيب ىب ةزيح نب

 اماظع ارودق اهنم اوجرختساف ناسارخ روك ضعب وأ كنقرمس َحَْقو

 ١ ناك شقر ىرتا ناساس بأي 8 نيضكحل ةبيتق لاقف .ساكأ نم

 هذه لثم ردق ناليعل تناك ىنلتو :ال لاق رودقلا هذه لثم ؛

 نب دمحم لاقو لاق «كرأتب تيكردا لاقو ةبينتق كحصضف رودقلا

 01 لع ىف نابيلس ىحي نيب ةبيتق نب ملسل ةنيبغ قا

 لق دنقرمسو مزراوخب ردغ هنا ةردغلا ةبيتق نوريعيل مجتلا
 باطا لاك ضيب نب ةزج نع سدس ىب نم خيش ةانربخأف

 5) 11 13 مغر :نغ ؟ةقفمنتب 0:2 نوموقيب. 0) 58 5 25

 ااه 4) 8 ور 28 بهكلا ر) 8 انبخا .ىمى) >
 ضب (560 12453 116 76©.). /) نيصخ 9:51 0 111“

 2) 8 هن. #م) ( هدم. لاق ءأ 01136 560111121111 115016 20 3

 ٍ كيبلولا ند 22-1 14١ 20 ردغلاب.
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 ىتح اهيلع اوّصلَأ ةبينق لقو اهيف اوملتف ةنيدملا اومف لدغ نم
 عمرو ةنيدملا ةملق ىلع اوراص ىتح #ولتاقف ةملثلا ىلع اوربعت
 ىلع هسرت عضي لجرلا ناكف « غتسرتا اوعضوف باشنلاب ٌدغسلا

 انع فرصنا هل اولاقف ةملثلا ىلع اوراص ىح ةلمج رث* هني

 ةال ةبيتق لق نوليقيف ةلهاب ءامف «اذغ كخاصن ىتح مويلا

 ةسوور* ىلع رطخ انقيناجصو ةيلثلا ىلع انلاجرو الا عحناصن

 اوفصناف كيبعلا عرج ةبيتق لق نولوقيف ريغ امأر لق 2 هتنيدمو

 ىتثامو فلا ّىَقلا ىلع مدغلا نم* جحلاصف ءاوفرصناف « مكرفطظ ىلع*

 فلا* نيتلق ةنسلا كلش 2 هوطعي نا ىلع مع لك 2 0

 ,ه ةنيدملا ماولكي نا ىلع بيع الو ميش الو ىبص غيف سيل :سأر

 لخديف دجحاسم هيف* هل ىنبيف لئاقم اهيف مل نوكي الف ةبيتقل

 املف لق < رخو ىّدغتيو بطخيف ربنم اهيف هل عضويو 7ىلصيو

 ام اوضبقف ١ ىيلجرب نيدح لك نا ةشع ةبينق ثعب ىلصلا مث

 عدالوأو هئاوخا راص «نيح اولَذ نآلا ةبيتق لاقف هيلع وخلاص
 ؛: هاهلخدو اربنم اوعضوو !دكسم اونو ةنيدملا اولحا رت كلل ا

 بطخو ىلصف دىجسملا ىلا اهلخد املف هبكانا فالآ ةعبرا يف

 نخلي نبا مكتم نارا ئم'قعشلا لما كا دس 0 ا

 6) 8 جسرت. 2) 8 لمحيو. , 2 2 اما. هدر 2 مهتنيدما

 © 2 نص رك 8 هرم. مى) 8 200. لاقتس. 0272) 13 دك

 2 81نيوورلا نيكل اغلا ار ولحق, الخ. ١ مراظ 1

 ىلصيف لخديو ادكاسم. 7) 8 ند 7) 1غ35 0110016 طاح

 للسان :١١ ]5 كلو 20203 ]7 أوراص» هز 5 ©. كف0 ©0096
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 مع وم خس

 الخب لمخا نم دعم نم عصاي عنع علتتُي ال عائاقي كلذ
 هيلأ لسرأف جسفنا اولذبو اديدش القف اولئاقف مزراوخ لسعتاو

 ىلا ٌجرخأف مجحلا نم ىتيب لفأو قرخاب ىنلتاقت امنأ «كريغ
 لعا* رّيمو سانلا ضرعأ لاقف ىلدِلل امدو ةبينق بصغف *بوعلا
 ءافرعلا اعذو هسفنب عقاضرعي ةبيتق سلج مث هعبجكنف ةساتملا#

 عاجش فيرعلا لوقيف كدنع ام ليقيف لجر لجرب وعلي «لعجن
 ىمسف نابج ليقيف اذحم ام ليقيو رصتخم ليقيف اذه ام ليق.دو
 ءاعجشلا هاطعأت هحالس َدّيِجو غليخ ذخأو ناتنالا ءانبلل ةبينق

 مهب ملتاقف مهب هفحز مث* السلا ثر مهل كرتو 4 نيرصتخملاو

 م/اغودسف ةملت اهيف ملثف فيناكالاب ةنيدلا ىمرو الاجرو اناسرف 0

 ناكو ةبينق متشف ةملثلا ىلع م ىتح لجر ءاجو نّخللا رئارقب
 اوراتخاف نيبلجر مكنم اوراتتخا ةبينق ءهل لاقف امر موق ةبينق عم

 نأو فالآ ةرشع هلف هباصا ناف لجرلا اذع ىمري امكيا لاقف

 | 0010| للف الق اًرختلا دكقتو اهفذحا اكلتك هدي نيعطق أطخا
 ىيج نع نويلهابلا انربخأو لك «رمفالا ةرشعب هل رمأف دنيع 45

 لق ورمع نب ملسم لوم باب نب كلاخ هيبا نع* كلاخ نبا
 ثينأف روسلا ثدعص ةنيدملا انحتتقا اًملف ةبيننق ةامر ىف نينك

 ام طئاخل ىلع انّيم هتدجوف هيف ناك ىذلا لجرلا كلذ ماقم

 اما رق «ةءاقق نم تجرخ :ءىح هنيع ؛ةباشنلا تأطخا

 «©) 8 ةذمصوء2. كنا. )8 سانلا. © 8 هدم. 4©) 8 نيرضنتخملاو ذ

 ا عللختلل رض + 02. 72021. 5ك , 5ء0 061208 :(ع22ع202: 11غ 6ع:

 © 8 فحرو. رك 8 اهكسف. ى) 8 204. جرد. #) 8 باب ىبأ
 دكدلاخ هيبا ىعز © ومنموانع 55. بابز هل 10:14: 2 ٠

 دلل < 2) 8 ا ةضععتل. لاق



 ك2 عير ار

 نا عورمأو عوهجوف لاطبألا ءادشألاو .ةرواسالاو :ةبزارلا ءسنسبا نإ

 ةاربف اكلات ©وربخأف نيملسملا نويع تءاجو مكسع او

 نب خاص يلع ه ليعتساو ةدحنلا /لها "نم زتافتلس ا

 ثعبو هنم  ىتوبا نا فاح ىخلا,فيرطلا
 ةركسع نم .نيخسرف ىلع «لونو ميقلا ربخا 5 انوببع ) ملاص

 ةقليل نم اهبلا ,ىوليمب هنا هوربخأف هتويع هيلا 4 تعجرف ممقلا

 ماتاوب نيعضوم ن1 انييك !لعخ قرف تهيشا نخ عام قرفف

 اص ناك نوملعي الو اليل نوكرشملا «ٍهقرطو «فيرطلا ةعرق ىلع

 كف ١ْ ركسعلا نود ييحاتر اقلب نا نم دينا 3 00 و

 ؛ تفلتخا اذا ىنتح عيلع ا.ءديشف لق /نيقع حج خاصب اوملعي

 مجاوبلا نم لجر هلقو ةلق ءاولتتقاف نانيهلا جوخ منيب مامرلا

 كقلوا ءانبا نم الاناق كشا اوناك اموق 2 ظق تيار اف و عترضح

 ةانيوحو ريسي وفن الا جهنم تلغي ملف عانلتقف ربصأ الو ةكولملا

 انلقق نع مانلأسف ىرسا عانم انرسأو عقسوور انززتحاو عاحالس
 نم الطب وا ءامظعلا نم ةاميظع وا كلم ىبا الا متلتق ام /:اولاقف

 نجر ةتع لدعبل لجيلا نك نأ ةالاجر متلنتق ىدقلو* لاطبألا 1

 لجر انم امو انجصانيح ركسعلا انلخد رث هناذآ ىلع سانبتكل |

 ميركو مالسلا ىيج نم انبلسو 0 افررعم اسر. وتلا
 هرسكو هلك كلذ ةبيتق انلقتف قف ٌباودو بهذلا فطانمو عاتم ا ظ

 هوجو اهب امرف فيناجملا عيلع ةبيتق هعضوو كغسلا لها كلذ

 «) 8 « ف. 2) 8 همم. 4 2 كرتو.. 783)2 تهجيفا 6

 1طك61 كيك رز 2 وبن. ى) لذ عانرصح ٍِظ ضخ. /) 2 ها.

 2 انيوح 6 8 لا قفإ مرا ميظع /) 14 3200. 8ءامسأ.
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 رابخالا متكاو دغسلا وك ةيمارلاو ناسرفلا ىف رسو ورم ىلا لاقتالا

 #ٍ 5 : ل0“ لا د ا
 نأ لاقتالا باككأ رسمأ ربخل نامرلا دبع ىلا املف لق «رقالاب ىلاذ

 نا لاقف سانلا ةبيتق بطخو هما ثيح راسو ورم ىلآ اوضمي

 6 «ذحو نكمم هيف وزَعلا تقو ىف ةدلبلا هذه مكل يف دق هدللا

 ايوعنمو اننيب ناك ىذلا دهعلا اوضقن ىق اهلجرب ةرغاش دغسلا

 «هللا لاقو. مكغلب ءام هب* اوعنصو نوحخرط هيلع انكلاص انك ام

 ىف هللا ةكرب ىلع اوريسف 0 سفن ىلع ثني امناق تكن نه

 و هللا لاقو ةطيِرفو ا دغسلاو / مزراوخ 6نوكي ن ١ و_جرا

 قاف لاق اهب ةيلدلا فاضل نيف هيلع“ او ردقت 5 فينو

 افلا نيرشع ىف ملسم نب نامرلا دبع اهيلا هقبس دقو دغسلا

 ةخعبار وأ ختلت لعب 7 اراخبو مزرابخ لافأ" ىإ ةينتا ةبلغ مدقو

 0 ارارم م راصح ىف مولتاقف ارهش صح ها تززكنتلا حابص

 شاشتلا كلم ىلا راصخل ليط اوفاخو سدغسلا ّلتا بتكو  دخاو

 ام لثمب مكيلع ةاوداع انب اووفظ نا برعلا نا ةناغيق ةناشخاو
 د هآع ع تت ع م 2

 جيلا اولسرأو # "ل ءرأ لع !وهيتحتاف مكسفنال اورظناف هب ائونا

 اناسرف م اوبكتنأو لاق خركسع 0 كتاصمف ىنح علغشي نم « اول

 ه) 82 زعو لك  ت) طبخه. < 2) 8 نقاام. :101 .01:)2. ١

 هاك 1202-5 2) نروكت“» 00 مزراسحح. 2) 820407 كناتكت :

 ذآ ظن 85 2-75 2320 5 8 ةصكعل» !ثنلا تعي. . 2). (ظ 101:7

 725. 177. )6  51غ 2 ([14 داشخا), 1 ناشخاو (560 1253 ضيشخا)ز
 تك الخلا 1ك اخرا 8: عج ؛15ءطغ0 أل هلق هاتف د 'قلبْبتسا) 5278و

 501: 12 11م1121 52111153 1112115 1062020116 502115 12651. (ن1. 1 ةدانل-
 تهعطهلت 109, 37. )42  8 اوراغا. #) 8 جنونإب. #) 8 اولسراف»

 00 يبل !انقزا 8 اومحتتاوب



 كا ا

 اذه عما هيج ناتسجاس نم اومدق 3 نونك «,سانلا اولاقو*

 8 ئرقشالا ام ا راس مزراوخ لها ملاص املذ لاق قاف

 اويستتا ام رجاعلا لخأ كعواط تاما ١

 00 زعو انت نع

 نم ةقرتنم ملسم نب ةيبتك ارعاهسسلا قا 0 
 ؛«اهكتتفاذ كنق نق لنك مس مزراوخ

 كلذ نع اربكلا ركذ

 0 نب 0 كذ ىيذلا ميقلا نع داسالا ىركذ م كقت دق

 اجردم ركذ مث مزراوخ بحاص ةيينق عحاص 1 نع فخا هنأ

 10 مرسجملا هيلا ماق و مزراوخ ملص ضبق امل ةبيتق /”نأ كلذ ىف

 نا لاقف هالخأت ىلُخأف ٌةجاح ىل نا لاقف ّىملسلا محاَرَم نبا
 جيتأت نأ نم نونمأ عناق ن .,الاف ا نم اموي نيغسلا تدر

 اذهب* راشا لاق مقا ةشع نيبو كنيب اهنار اذه كماع 1 نم

 ملكت ىثل هللاو لق ال لق ادحا ةتماعأف لق ال لق لدحا كيلع

 ىدغلا نم ميبصا اًملف كلذ هموي مانف كقنع نبرضأل دحا هب

 ىلا لاقثألا 0 ةيمارملاو ناسرفلا ىف وس لاقف ناجرلا دبع اعد
 لاقثألا عبتي ن لا دبع ىبضمو ورم ىلأ 7لاقتالا تيل 0

 مجوف تحكدصأ اذا هيلا 17 بتك ىسمأ اهلف 8 موب ورم ديرب

 <) 8 انا اولاقف. 2) 8 ذصوءم» كق. 2 8 راص2 4) 2 ىرعشالا.

 ء) 2 ىلا 2 هدتت 76222 كلف ... وبأ لاق 1. ودعم نان3ع 11431113 56-

 1211122 12121 0عطعدتتغ 010. رك) 2 نأو' املا ا 2 ال كن
 مزر

 مزراح. 042 8 رشكعاملا , 27 نسجملا» 2) 8 هدص. 2) 8 كيلع

 اذهب 02 82 تيجوتو هر 0-7
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 لردك 1 نس

 فلقلا اهوشح روبق « ءاررخسبو

 0 تيشنتف فسيرو ىرق

 هدي ديب حو ني نيعبس

0 

 اهمِساَق تن ىَرْخأ قينقرمس ىو

 فّلتِلا هجتوح 2 نقل

 هم ب تقبس ريح سن. نلغلا مب اه

 فق 000 اة كنوفي الو

 لق هناك نود اب ليف كتمر عاج نب ىلع ىئدشنا هلق

 كتمر لاقف اهريغ اماو /ىناجنولل نيشر نب ءىسمل لق كلتذكو

 ىدنع ): اهتبأو لق «دنقرم» ةنيدم ليف اولقو اهيف ماب ليف

 نم ةببتق باصأ ا لاقو 4 <« نواح نب 3 7

 ©) 2 ىرحرشو, 8 ىرخ رسبو , 48/071 ءآ, *ذسفور, 14.

 65 27 «ت سبب ه١ 01100116 776يي71:. 2922. م. 21. 6 روبق 126
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 امهتيتثاو ماكلا 201 مزراخ ءه(غ 2 مزراح.



 1 تس اا

 2 د برضي ملف ىفيس اركخات 500 الو عطقي ال ام اهيف

 5 نأ بضي .ىنلا ريغف .ةبينق لآ نضعب ندسك هناا .

 وبا لاق «هملتف ليتقملا سرض ىف عقوف هاليلق هب حفصف* هب

 مزر دهاخاأ داس خخ اذن بينك عفدو لاق “؛ ىدنع فيسلاو لايذلا
 ةبيتق ىلأ ةاهب ثتعبف* يل اوما ىفطصاو عانقف هفلاخ ن ا نمو

 محغاص ام # هاش مرا نم لبق ليف ةنيدم يب فا 10

 رت ا ميسوم ا نمجر مالت

 تمّلظ امو اهيف اهب ليف كتر

 فساملا :جافكقلا ,كلبق اهمارو *

 الو ةانقلا وهيل ديلا ُىَنْجَي ل

 فجي 1 كلقلاو رساكملا شف

 ممهلشعك كتلا نابل ركع

 فحشم 1 انحف :ناك نوداباتم

 /: اووبسك ام نعي آلا لبكلا اوبك م

1400700 

 تييع انهفانك 00 لاقت مهق

 ل ناذادرمو * 7 سابش مكن
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 هرهنلا نود* ةيسرازت ىف ةبيتق لزن ىتح اورعشي ملف «لاق
 لق ءءلتاقن نأ ىون اولق نورت ام ةباحصأل هاش مزروخ لاقف
 اير ٌلِشَو انما قيقا وع نم هنعرجج «دق كلذ ىرأ ال ىتكل

 اذه مهنماع هفرصنف هيلا هيدوذ ءىشب ءدفرصن نأ أ كلو

 ةنيدم ىف لزنف هاش مزراوخ لبقأف «كيأر انيأرو اولق انيأر ىرنو ه
 نئادم ثلث هاش مزراوخ نئاحمو لق «رهنلا ءارو نم ليلا

 مزراوخ اهلونف #نهنصحا ليفلا ةنيدف دحاو و نيقرف اهب فيطي

 مزراوخ نيبو هنيب ةهربعي مث رهنلا نود :يسرازغ ىف ةبيتقو داش
 ىلعو عاتنمو نجبعو أو فالآ ةرشع ىلع هحلاصف لب ارهن هاش

 لبقف هينا بنك امب هل ىفي ناو درج ماخ كلم لع ةئيعت نأ 0

 ماخ كلم ىلا ءاخا خبيتق كثعبو هل ىفوو خبينفق هنم كلذ

 بلغو نامرلا دبع ههلتقف هلئاقف هاش مزراوخ 7 ىداعي ناكو درج

 ومو لتقف ريسا فالآ ةعبرأب ةبيتق ىلع نم مدقو هضرا ىلع

 زربو جرخأف هيرسب ناجرلا دبع مهاخا قب هاج اَمل ٌةبيقق
 «هنيجب نعو فلأ هيدي نبب لتقف ىرسألا لتقب رمأو لق «سانلل 5

 نب بلهملا هلق لق «فلا هرهط فّلَحو فلا ”هراسي نعو فلا
 ناكف قانعألا اهب 8 برضفق فارشألا فييس ثذئموي تنئخأ سابا

 ©«) 81 هم. 6م) 5 كتلسرأ ل تاكا ]تا 2) 1 ةدألا

 0| 1١ ةفضأ» ' ري) 8 انتماعب , م) 8 نيقراقو 2 ىسرا» ) 8
 عنصحا مدع هزدز2101 هرحانل 18ءملصأ ءوأ ل15 هك 5دعاطقات 2. 6

 77 077 2 1م عت 1 , 19 52060. )2  1 كسا ره. آ ربعي.

 2غ) 840:01 رهن وسم 0عو1لعدتأ دعونا“ ) 2 هده. #) 8 ىزاعت.

 0) ]3 لئقت. م) 8 هده. (2 عب هكاخا). 7) 8 هراسي. 7) 1 هنيمي.
 ىك 8 برضن.



 هرم ارا”

 بيلكو ناتسهق نابزرم ةنع «ةديرح ىا نب لبنح نع دفا
 صضعب ركذي رل ام ه8ضعب ركذ كقو مثيغو نييلهابلاو فلخ ىبإ
 5 2ع 0

 هرمأ ىلع فازرخ ةوخأ هلغف افيعض ناك مزراوخ كام نأ دنفغلاف

 وه نيم #لحا كنع نا هغلب اذا ناكف هدنم رغصا* قازرخو
 ع 3: 20 57
 5 «لخ اف * ؟ لسمرأ ارخاف اعانم وأ خبأذ وأ ةيراج كلما ىلآ عطقنم

 ةديلا لسسرا ٌةليمج ٌةأرما وا انخا وأ اننب ٍهنم لحل نأ ةغلب وا
2 5 

 الو كحا هيلع عنتم ال ءاش ام سبحو ءاش ام /لثخاو هيبصغف

 اذه عم هألم دقو هيلع ىوقا ال لق هل ليق اذاف كلملا ىدعنجي

 هضرأ ىلأ ةوعدي ةبيتق ىلا بتك هيلع هنم كلذ لاط املف اظيغ

 م ةثلث مزراوخ 7 نئادم يتافع هيلا ثعبو هيلا اهيلسي نأ ةديري

 نم لكو هاخا هيلا عفذي نا هيلع طرتشاو بهذ نم جتاغم

 علطب رثو السر كلذ ىف ثععبو ىري ام هيف مكك هتاضي ناك

 خبيتفق ىلا هب بتك ام ىلع 2هنيقاهد الو هتبزارم نم ادحا

 عدي تح و .َ

 ايهت دقو وزغلا تقوو ءانشلا رخأآ ىف ةبيتق ىلع هلسر 7 تدمدقف
5 

 45 حبلا دام مزراوخ لحسر عجرو لكغسلا ديري هنأ ةبينق رهظاف وزغلل

 نع 6 - دب

 نأ لاقف «هنيقافدو ”هرابحأو هكولم عيجن لق «ملسم ىلوم

 انعيبر ىف معنتن هملهف مكيزاغب /”سيلو كغسلا كيري ةبيتق

 ءوزغلا ةسفنا قكنخ اوئمأو مغنتلاو 7 برشلا ىلع ماولبفات انك

 ه) 8 هديرخ تلم 5انم12:52) ]” 0222 2 2 كعضا تن

 معيبخأ 5ع0 :عععرجأ. حقل. 5011م1. ءكاتطح 21101 5هلامأ. عبوات عت1. 6) 5

 1سوهرب ربل رز 1 < كفي بز ظ هذ /) 8 ىيادمو نيارخ-.

 2) 8 متنقاهن», 0 ) 82 مدقفت 47) 82 فلختساف. 272) 8 هايحاو.
 مر 8 هتنكئاشدو© 060) ا! زودت ضر ظ ©ك ٠١ 7 8 بارشلا..
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 الراس و6 رن

 لامع ناكو «هريغو ىدقاولا لق كلذكو رشعم لأ نع ىسمع نبأ

 © اهلبق هلا ةنسلا ىف اهلامع ةنسلا هذه ىف راصمألا

 نيعسنو ثلات ةنس تلخد من

 اهيف تناك ىتلا ثادحألا ركذ

 « موَرَتلا ضرا كيبلولا نب سابعلا ةوزغ كلذ نم اهيف ناك اممف

 8 ةزليطسيس هدي ىللع هللا مجفف

 © 2ةرحتَخ غلبف مورلا كيلولا نب ناورم ةوزغ ءاضيا تناك اهيفو

 مثتتفاف مورلا ضرا كلملا دبع نب ةملسم 6ةوزغ تناك اهيقو

 © خيطلم ةيحات نم و ةمجربو ةلازغو كيدتمل ىصحو مةسام

 احلص مزراوخ كلام ماصو درج مماخ كلم ةبيتق لتق اهيفو

 “ اددكام

 كلذ ببس ىنع ربخلا ركذ

 هيف رمألا ناك فيكو
 للا نبا بلهلا نع ةربخا لاّجخلا ابا نا كح نب ىلع ركذ

 نب ىلعو ىمعلا سادرم نب ليفط نع كيش نب :نسفلو
 ©) 8 1257. رفعج هبا لق. 2) 8 هيطسمي, 2 هيطيشمش ©

 مع. هيطشمش , © هطسيمس. 105[ 0:0 خبطسبس ع0 27+ عومي ح 76 هل-

 هجري (1[8نمعاعو درصععل0. م. 3و7 8مصص)ز قةاطان'1-اط[ةط. 1, وا

 ةخطسمس , 14 ةيطسيبس. 6) 8 052. (0 نناك اضيا). 4) 8 همخانخ

 2 هوحكانخو 3 هبكانج-. هه 83 5. نب ناورم» ر/) ةقط23512و (0012-

 ةأندصخغ. ه:مطق7 0ع. 7. 22, 216201645 م. 396: هك 7١1ءن1 1, 5:2. 1
 ةخسبسام. م) مهرتو. 1ععالو ةصععتتو عوار هك. قةطات'ا- طه. آر

 00 هو هك ذلك ؟. 21 ماح (ةصقو انغ 2عع.), 2001 183 لوجو 0 درج.

 2) ©6000. نيسحللاو ©. ةان):. م. هقلعو 410, عام



 4]) دنس ازا

 .نيعستو نيتنتأ ةنس تلخد مث

 اهيف تناك ىتلا ثادحألا ركذ

 ض 2 ا نسب رمعو كللا كيع نسب ل انوزسغ كلذ نموذ

 ىلا ةةةسوس لأ الجو ةتلت نوصح رمل كنت ماع جف مورسلأ

 ١ 8 مورلا ضرأ فوج
0 3 5 : 
 ىف سلدنالا ريصت ىب ىسوم ىلوم دايز نك قرط أوغ اهبيفو

 لاقي هنا ىدقاولا «معز «سلدنألا كلم ىقلف افلا رشع ىنثا

 5 0 ٠٠ ©لاق ىاهبصأ لهأ نم داجر ناكو 5 قوذيردا هل

 1و غلا د تا .زافقو جان 0 دالا 00 كلل وسوم

 817 ةنس سلدنألا حدو

 لييبشر كبري نانسكاس بشت ريسلا للثأا ضعب معز اميف أو اهيفو

 ملصلاب ليبتر لسر هتفلت (ناتسحس لون املف ملال 3
 ؛5 ىب هللا دبع نب 5 دبع هيلع ليعتساو فرصناو ىلذ لوكس

 م ىتبالا 25

 ىلع ونحو زيوعلا دبع نب رمع خنسلا هذه ىف سانلاب جحو

 قاكسأ نع كرك ذ نع تباث ندب هاو ىتلح كلذك « خنيدلملا

 ه) 8 معزي. 6) 0 ةويبردأ 2 ةونيرذا (هدع نوقيرذالا 01100 عرتاع ح

 1آ00عرتلع كمتتطانمأاتطت). )<  85 هدم. 4) © قويبردالا م( ةونيرذالا أ 2201

 قونيرذ). 6 قوينردالا 6 ةوبيردالا. ري) 01. ]ةاعشطل و

 15 ا 7



 مرسم 117 تس

 ةوسنلقو ةعارد ىف علط هتيارف فقتاوعلا ىلع ديدممل ديعو ةررجلا

 8 نلف سلج ث* مكس دّعص اًملق ربتملا لعصق ءاذر هيلع ام
 مق مث سلاج وهو ىلوالا هةبطتل تطخق اوننكس م نينذوملا ْ 1 ْ ف 0 . 5: 00

 وهو ةويح نب ءاجر تيقلف قاحسا ةّلق امثق ةيناثلا بطخن

 ملهف ةيواعم عنص اذكهو معن لق «نوعنصي اذكه نلقف هعم

 دكبع ملك هنا بيوُذ نب ةصيبق ىقربخا لق هيلكت الف نملق امج

 ءاجر لاق امئاق الا «نامثع بطخ ام* اذكه بطخ ام هللاو

 ٌلشا ادحا ءمهنم رن رث قاحسا لاق هب اوذخأف اذه هل ىور

 هللا ليسر لوككسم /مبيطب ملقو رمع ىب كمح لق ءدنم اربجت

 دجسملا ىف لابح ىلع تقلعو ترشنف ةبعللا ةبسكبو هرمجو معلص

 © كلمل دبع نب كيلولا مل ماقأو ء نع < كة

 اوناك ىيذلا لمعلا # ةنسلا هذه ىف راصمألا لامع 8 تناكو

 قلاخ ةننسلا هذحم ىف نآك اهلمع ناف كم ريغ ؟. ةنس ىث اهلامع

 ةيالو تناك هميغ لاقو «ىدقاولا ليق ىف ئرسقلا هللا دبع ىبا

 ©زيزعلا ىبع نىب ريع ىلا اضيا ةنسلا هذه ىف ذنكم

 ©) 8 نذاو سلجو (178م7:. 1124. ان عل. 2 0) 8 لاقف (( 7.

 112:7. ان[ عع. 2 ]1 نوعنصت, 117 ةيعنا. مكبطخ ف نوعنصت.

 0 لك ةتطعتل لاق. 2 8 03.2 ير 82 ةسقع ىف 5ع0 ان: 11

 1تععدأم 2232.6 مر 8 ىوط مل. 2 1م 2 236 عع.

 رفعج وبدأ لاق.



 4 لراردإلاا

 نانطير الا هيلع امو هجري هنا سركنا* نم دحا ئرتجي ام

 لق تول هل ليقف ءدهالصم ىف تارد* ةسمخ ةاّلا نايواسن ام

 لف نيق هيف ىقا كبنك ىحلا تيقولا اي ينج* نتا
 دبع ىب رع لاق هيلأ 4موقاأ ال هللاو لق نينموملا ريما .لع تسملس

 :ال «نأ ءاجر دجسملا ةيحان ىف ديلولاب لدغأ تلعجن زيزعلا
 لاقف. ةليقلا ىلا طن تيلولا نم نينا مي كح 0 7

 لوقي ريع لعجت بّيَسْملا نب ديعَس خحيشلا وها سلال كلذ ْنَم
 ماقل كناكمب ملع ولو هلاح نمو هلاح نمو نينموملا ريما اي معن

 /هلاح تملع دق ديلولا لق رصيلا فيعض وهو كيلع ملسف

 ؛0 ربقلا ىلع فقو ىتح سجكسملا ىف رادف هيلع ملسنف هيئات نكأو

 ييشلا اهيا تننا فيك لاقن نبعس ىلع يفقو يح ل0

 ريما فيكف هلل دمثلو ريخب لاقف ماق الو كيعس كرك ام هللاوف

 هامور نرصنان هال بمللو مريخ ,نيلولا لذ هلا فس 0

 لق «نينموملا ريما اب لجا تيلقف نيببلا ةيقي اذه ربيعا ل

 ؛ة نم ةينآو سانلا نيب اًمكع اريتك #اًقيقر ةنيدملاب كيلولا مسقو

 لق «مهب ىّلصف ةعجلا ىف ةنيدملاب بطخو الاومأو ةّضفو بهذ

 دييلولا تيار لق ىبح نبي .ىفاحس ىقحجو رع لك -

 فص كق مح ملع ةعجْلا ممي معلص هللا لوسر ربنم ىلع بطخ

 مهيديأ ف دجسملا رخوم رادج ىلا ربنملا نم نيفص :هننج هل*

 را ) © 010 مارد - ىردننج ام. 6) 2 0.

 6 لذ «الصمو رد“ 2) 1! ن2: 6ك) طا هرزظ) عمل 11 ندد ءاجر

 ىنح 101ءاج وهتمأ. ؟عنع تيدصتلمسم 2ءءعصام»# طمدطاتق "عونك. مر 8

 ةنلاحح (27 2972.6 112:2. م: 4 مللتك) ك57) ريخ ٠ /) 8 اقيمر 7ء]

 اقيحهد. 2) 8 دوندل (7 ميت. 1 بارا. مث ظل 01

2 155 



 ارارخنإل "1 ةخنس

 هدّركي امنا تقام كيلع الف لق كله كقف اهدخ نم

 ةاموي هتعمبو «هللا ناعم نلق ةفيلكل ىلع ايراز نك نم ميقي

 00| نأ ىفا نيت ذلا شحولا هذع نا متعأ ول هللاو ليقي

 هللا مح نكسي ال هنا ملل نم اهتجرخأل ةعاطلاب رقت رل تقطن

 كلا يملا ادللا ١ نقذي تلق يلع هراز ةعامجلل 5200000

 «ىنثكح كلملا دبع نب دكيبولا هيما كيج يانا 0 محو

 )000 000 نسا ىكسلا نع اوكذ نع تبث نبدا
 ني لق كلذكو 21 ةنس كلملا دبع نب كيلولا مح لق رشعم

 ناسيك نب حلاص اس لق ركب ىنا نب /ىبوم ىنثدح ءريع نبا
 ر نيرشع ريزعلا دبع نب ربع رما كيلولا مودق رضح امل لقا»

 ينم كلمل دبع نب ديلولا نوقلتيف هعم نوجرخب شير نم

 | نحو لمع نب تامل نا كبه بارو رعبا
 اوجرخث نافع نب نامتع نب ورمع نب هللا دبعو نامرلا دبع
 سانلا ىفو زيزعلا ىبع نب رمع عم و ءاديدسلا اوغلب ىنح

 هل لاقف رهظ ىلع ووو كيلولا اوقلف ليخو باود فموي 'ذ

 نب رعب املف اوبكرف م مث اولونف 0ص ويمأل اولزنا بجال

 ماعدف او رضحأ 0 24 ىذب لوس ىتح هرياسف زيوعملا دبع

 نم جحارو هدخع ايدهتف ءادغلاب ةاعدو هيلع اوملسف الجر الجر

 ةثانب ىلا رظني دجسملا ىلا اذغ ةنيدملا لخد اًماف بشُح ىنذ
 ًّ 5 8 0 2 ةاد د

 بيسملا نب كبعس ىقبو دحا هيف كين اف هنم سانلا جراف 0

 20 هركن» 6) 1 56. وو 2 16 ايراز- كت 12 5

 م1236. فعج مبا لق. ) 8 1م5ع2. كلير (ن هزم. 7672 كلذك و - ىنتدح

 1.8. رك) 18 هنت. م) 27 مهنو مهو (ةأء. ) احد مث.



 “3 لس ا ]

 ركذف «ىحيلولا تام نا ىلا: اهيلع ايلاو .لوي ملخ ىرسعلا هللا كبح

 :ةتدح ةبقع ىب ميهاربأ نب ليعامسأ نأ ىدقاولا رمع نب نيك

 لوقب هللا كميع نب كلاخ كعيي لاق موز ىند ىلوم عفان نع

 هللا راتخا هلل ىهو مرح هللا تالي مظعأب مكنا سانلا ا
 8 7 مكاح هداثع نع كسك رم هك اهب عضوف ناحلبلا نم

 ةعامأ موزلو ةعاطلاب مكيلعف سانلا اهيا « اليبس ءيللا عاطتسأ

 الا هماما ىلع. نعطي ىحأم ىتوأ ام هللاو ىلذ,تاهيسلا تاكا

 اهلعج ىنلا عضوم اب هنم: ةقالثل لعجا هللا نأ مر ىف هتياص

 ا ع 5

 كك امين ىأر « هسنأ تيكو كتبك اولوقت 1 اوعببطاو أوملسف

 لأ نم اموق نأ ىنغلب هنأ اوملعأو هواضما الا هآر وا ةفيلكل هب

 اولزنت نا مكاياف مكدالب ىف 5 نوميقدو مكيلع نومدقي فالكلا

 اذ ك2 م ةعءامتل نع عئاز حنا نوملعت نم الحا

 نولزنت نم اورظناف ءهلزنم تمده* الا مكنم ىحا لزنم ىف نم

 «ميظعلا ءالبلا و” ةقوفلا ناف ةعاطلاو ةعاجلاب مكيلعو مكلزانم ىف

 15 ع )ع مي#اأربأ ندب لبعاممأ انثلحو روع 0 ني لاق

 نم لاقف هيلع تلخدف قوعحي هب الا اركشا كلف 1 ريبزلا لزانم

 فلاختملا لزانم ىف كلونا مام لق ةنيدملا لها نم «تلق كنا
 د 0 0

 ىلا عجبا مث 0 دضعب وأ امهي تهقا نأ ىماقم امنا تلق ةخعاطلل

 ع . 5

 ه) 01 1501737 5:01 6) 1 كك كف) © 0205 4 ل ا

 م :ىنمده .::0) 1706: 121)5:.200101كلقإلا صر 8 نا ا

 مدي ضعب.



 لراس 1 ةئس

 جرخ نيح «اذع نوخرطب* اوعنص امناو لق ؛هرهظ نم برخ
 رصح نولوقيف نويلع ابلأ امأو 2« كزيغ اولوو ناتسج# ىلإ ةبيتق

 اقينجنم عضوو فقيناجماملا هتعلق ىلع عضوو ناممش كلم ةبيخق
 رخآب ىمرو طئاقخل باصاق رخ لوأب ىمرف ءاجحفلا اهيمسي ناك

 0 تت ةةنيدملا ىف ةراجنمل نعبانت م ةنيدملا ىف عقوف ة

 00 1 دع قشيال لمس تنسو تح #ا

 راس رت سيواوطلا لونم هوهسف سيواوط اهيف ناكو ةنهلآ تابجسلو

 فرشا اًملف هيلع هحلاص ناك ام هنم صبقيل دغسلاب نوخرط ىلا

 لثم هنستحح ىارف سغسلا ىداو ىلع 0

 ل ل ل

 يكب لفظ بيت يمك 8

 ١ 5000 د 71 1س

 هك للم ٍيِيج ا نعب 0
 3 رد

 جهسلل نيكافس هتغشلاب ني
 كلمف اررضب ىلا عجر ث هحلص نوخرط نم ضبقف لاقاد

 و خا من هداضي نأ /فاخ 07 لئقو اثدح امالغ هاَذخاراخب

 وربع نب راشب نع نويلعابلا ركذو لق ورم ىلا رث لمآ ىلع
 ] قاقينبا برسض نم :سانلا عمفي ل لق ةلفاب نم لجر نع
 © :علقلا تحكتنفا ىنح

 0 31 100 انقل مرا هده 821 22 فلو مرا

 جفرلاو توملا. . © 2 بعسلابب 7/2 8 فاخب. مىي) 8 م

 مهتينا“ 2) آد 8 02360. فعج هنأ لقا 58116 0ءدزمتل 1926 1



 1١ نس 1 ش

 جاك هيلا «بتكو فسّنو سك ىلا هنم راجأف ىيدللا باب ىلا

 سسك عا ؛طيوخلاو كاياو ةفَست فسُنآو سكب سك نأ

 ببنك حرسو ةقتحلملا تيهسف اهقرح هبايرف هيلع عنتماو فسّنو

 ىلا 4دغسلا ىلا ملسم نب ناجرلا دبع هاخا فسنو سك نم

 ةرصعلا تنقو ىف كلذو غنم ابيرق يع لزن ىتح راسف نوخرط

 ناجرلا تبع رمأف ”اودشفأو اوقاحو اوثبع ىح اويرشو نسانلا لإ

 عبرضي نك ريصعلا برش نم سانلا عنج نا هل 'لديم ةيضرم ايأ

 ذيبنلا ج 0 م ىمسف ىداولا يف لاسف 2ذيبن بصيو جهتينآ رسكيو

 قت عش ضعد لاقذ

 95 تاس 6 9 81

 10 تلكلا خيبضرم# 0 ىَشْحْلا ةبرأ تسل ٌكيبنلا ا

2-2 

 نوعا ناطيكلا :نىذش «تاكسب  ىبعسي اًفسعَتم

 وةيلع ةحخاص مكيف ناك اعيش. نوخرط نما ناجرلا كبد 0

 ةبينق ىلا ناجرلا كبع «فرصناو دعم اوناك 0 هيبلا 0 بيتك

7 1 
6 25 

 0 .ثخرط ا [ كرو 7 لاق متببدحأ نم ار لق 7, كب انا
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 غن [1 ٠

 نأ ىلا ناممش كلم 6 ناوعدي ناسارخ لفا كاسن نم لل جر

 اوجرضف كلبلا امدقف «ةبيتق هيلع حلاص ام ىلع ةيدفلا ا ىدوبي

 انهه اما .لاقق ئرونغلا شايع مقأ, لجرلا 4فرصناف اهومرف امهيلا
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 لق «كبرت أف مملسم انا لاقف ةنيدملا نم لحجر هيلا جر 0

 عنمتل ىِفْلَخ 8 شايع ميدل لاقف * معن لق مداهج ىلع 0

 شايع جلتفقف باهملا لجرلا مسا ناكو هفلخ ماقف ىرهظ ىل

 هلتقف هغلخ نم شايع ىلع بلهملا لجو هنع اوقزفتف هيلع لمح

 اءاجش الجر انلتق اولقو هلتقف هومغف ةحارج نيس هب اودجوف

 اهاتا اًملف يلب فيرط و نخأو هسفنب ةيلا.راسف ةبينق غلبو

 ناكو ملسم نب ورمع خلب ىلع لعتساو ناجحرلا دبع ءاخا مّدقا»

 هرمأي الجر ماص هيلا 2 ملسم نب ملاصل اقيدص ناموش كلم
 لاقو ىف مكنعلا ىلا ع 9 نأ ةينمت ىضر هل .ومضلو خعاطلاب

 ىصرأ انصح كبلملا 0 انو ةبيتك نم هب ىنفوخ#“ ام ادح 0

 لقصن ىباَشُن غلبت الف امر )م هطشأو اسوق سانلا شا انأو ل

 رهنلا ربعف يلب نم ةبيتق 0 ىضف «؛ ةبيتق 2نم فاذا ان ىندصح 5

 ىمرو فيناجملا هيلع عضوف اهكلم نصحت سقو ناموش ىا مث

 عمج هب لين ام ىارو هيلع رهظي نأ فاخ املف هيشهف هنصح

 ال ةعلقلا طسو ىف نيبع ىف هب ىمرف رهوجو لام نم هل ناك ام
 لتقف مجلتاقف جيلا 9 جرخو خعلقلا اف مث :للق اهرعق كردي

 عجر مث !ةّيرذلا ىبسو ةلئاقملا لتقف ةونع ةعلقلا ةبينق ءذخأو

 )دا نوعدي. 6) 2152 |2107 2) طا تارا ءزاع

 كيري ©[ ىننيعي © 76 ملسص رخل 1 ا لقا | 2

 00000 هلا ةكشاوو 8 نيانلا لا انآ. )8 همن )٠2
 ارح. 42) 17 اهيف نم.

 و



 ماعن «ضْيَق هاَرق نيح عاقلب هناك فيسلا هيرغت ماهلاو
 ةمايألا ثداوحكل هئاتفب ارماوض دايجلا دايجلا ىو *

 ماوسم 0 مورس كرببتح 0 ففاش 0 اكؤين لَو نجبو

 داو انك اك 00 7 0 ا انارقش 4 ةاخأو
 م

 اص نإ سان 0-7

 :ماوسحو مباوذب هتبكري يدك نسي تيك ردو

 َفِسَتِوا :سكو. 'ناموش ةبيتق او 1 ةنسةرمعأ يدل

 ؛ناخرط ملاصو ةيناثلا هتوزغ

 ئكلذ نع ربخلا ركذ

 ةلبجو ىرسلا وباو ناوفص لا نع ىسيع نب رشب اد ىلع لاق

 ٠ ليغط نع كيشر نب نسلو كلاج نب ناميلس نع خورف نبا
 نب ريو و دمع نعا ىزورملا * ىرسلا دبابو كلا سادرم نسبا
 نايزرم ؛ىع ةديرخ- ىنا نب لبنح نع نماجا نك لك 0

 ناسارخ لها نم حايشا نع ىينغلا هللا دبع نب شايعو نانسهق

 نم ل 0 اصيش مركذ نق 0 7 ىرتظ مي لاق

 5 لاقو 2قذاب بيشنسليف * 5 ضع ثيل ىف عضعب ثيدح

 ةيدفلا عنمو ةبيتق لماع درط ناموش كلم 8 ناتشلسيغ عضعب

 هعمو ىونغلا اشايع /ةبيتق هيلا ثعبق ةبينق اهيلع ماص هلل

 2( م 0 6) 2 هت. 2) ن1. ةنزداو 2. ااا1, ةطط. 2. 4) 2 دوخأو.

 6ه) 8 0 (عغ 2001 ا رز له 23 ,فعج بأ لاق.

 9 ]5 ا 7) © 116 1011 ىريطو 2 2 22

 761 ىذاب بشنسييف ءا مم لاق (ه لاقو ناب ءمرمدم.), 8 اتسسلبع

 م نانشل سلع 5601 5 ناتشمسلعو ان 71عام: 5 ماب لسعو ©:

 013 ] بق ( 51212 2: ||. 21211 / يإ ايسف (ث16



 ليار ؟9 خنس

 لما نم نئاهر ناجزولل كلم ىطعأو ىلعابلا نيصخ نب ورع
 ةضعب ىف* ناجنوجلاب ابيبح ه ناجنومل كلم فلخن هتيب
 لاقف ناقلاطلاب تامف عجر مث هخاصف ةبيتق ىلع مدقو هنوصح

 « ىيذلا نعرلا ةبينق 58 اييبَح أولتقف و ناجروخل لما

 4ةبيتقل ةعسوت نب راهت لاقف هدنع اوناك

 او ةَظطْيَرُف ىف مكطك اًمُكح كارثألا ىف هللا كرأ

 لا

 ريصنل

 26 مسا

 يصلا نم ليلغلا غش دب عب - رمبغ ا نم ؟ةاض.ق

 ريمأ نم فّيح برحلا قى مكف لذ اي كوين وشف ناف

 9 ىبأو ليصو كئيبن لن ركذيو ةامينع حادمب ءانبح نب ةربغملا لاو

 دف أ 10 الا مانس مفسب م رايذلا نمل

 مَنِ دا ناسك كسم اههباضر راس عي ءانصتن رأ

 ماسالا 56 سمانا ةبيتقل امس اذا لاَجرلا ْعَصَْتَ قفص

 مهل ٌوُدَعلا هب ل دابق فرح ا

 رص اهات رغعست ببح . :نشمخلاو نابل باع اذا ى
 6 ماود رركنلاو عماوللا تحت هماما ”ءاوللا عم ئاَنَعلا 0

 ©) 8 105. هتيب لحما نم نئتاحر. 2) 8 ضعبو. ) 8 ىنلا.

 "013 096.6 2 8اصضق. م 2 ادخب 8 انزح. ى) 8 ىبأ.

 1) 1 نارقس. 2) 8 وسعالا 2) 8 ركت م كد (2 20 ىاس)».

 "ال [( سك اور 1 5. 206. 7) 2 00 2 ىلا 0) ١ يماود,.



 5 خادم اذه

 ىلا افرصناف «لشلاو لبسلل* ةبيتق نذا مث هدي لبقف هنم اندف
 هزل د نا نكي ميقلا جاجا ٌكشلا ىلا مضو اهدالب ل 0

 5 5 5 0 6 د

 نم ارامقعو الم. «دالتجب مىف نم رتنكا 4 ناكوا فو - يش

 ةلوي ملف ةبينق هايا هغوسف هدقخ ىف هباصا ىذلا رهولل كلذ
 ع 7-6 : لا 2د

 فئلطاو و لاق “ دواد أ خالو 3 /لكاحكت نكشف ىنح رسوم

 ماسثنلاب لزي ملف كيلولا ىلا هب ثعبو هيلع نمو ةيوغبج ل

 دبع دااخا 0 لعتساو 1 ل ةبيتق عجرو قيل تام ىند

 لاقذ ك | مدي اةدبذت ردغ نوليقي ,سانلا ناكف خاب ىلع ناكولا

 تأ 00 5 اموي ماعلا هب تقرت ةاميذ امزح رذغلا نبسحت ؛ال

 اعارذ هثدز اف آارع ىنف ةبيتق تتعب لوقي جدل ناكو لاقو

 نم خامشأ 0 يمارس ندب 11 8 ع لاق 52 اعاب ىدأز هلا

 نع ةديرح لأ نب لبنح نع دعا نب كك راس ث لما

َّ 

 لسسراف «دالب نع بو 2 75 ناكو ناك كام بلط 00 لثقو

 نونوكي انهر بلطف هخاصيف هيتاي نا ىلع هنمات نامالا 1

 نب هللا كبع ند بوبح ةبينك ه ىطعاف نتاعر ىطعيو هيدي ىف
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 لرارو رب

 ىمرل ةمكعَر نب راوسو ىبالكلا ءزج نب «نقحم عم كزين
 | 0 تلو اهيطمتت نأ قيل ”ةبيقك "نك نأ حاج لاقف

 راوس لاقف ملسم دلو

 ىنيمي ْنَع نم حراب َرَخآو عينس ىرجو نفل ليك
 ود 4فكتو ههلوح عفقرت رومأ نم فئاوب 5-5 ٌلَقو ة

 «ييذاب ٍلْغْبَأ قّيَق كجّرسو ىجرس نأ كسي لق َكْتدَشَ
 الار ب نب ةزمح ان ىلع لق ««نيصلابو معن نفكم لاقف لاق

 ناتسهق ' نايزرم نع /ةديرح ىنأ نب لبنخ نع دماج نب ىلعو
 ىف كيار ام لاقف سوبح وهو كرزينب اموي اعد ةبينق نأ ماجريغو

 لسرأف لاق ال لق ةامهيلا كثشلسرا نأ ناين اهنارتا ٌكشلاو 7لبسلا 0

 #لبسلا اذا الخدف هيرغيجو كيبل امذو ةيلع املقف ةبيتق ايهيلا

 ةببئقل لشلا لاقف امهئازإب اسلجن نييسك ىلع هيدي نيب 'كتقلاَو

 انأو كلملا اوعو ىنم نسا وهف اوذنه ىل نآك نو ةيوغيج نإ

 دجعسو هدي لّبقف دنم انف دل نذأف دنم ْندَأ ل ندم هدبعك

 ةدي لبقف هنم اندق هل نذأف 7لبسلا ىف* هنذاتسا مث لق هل !5

 هل نذأف هدبع ىف ّلشلا نم ْنْذَأ ل ”نّدتَأ ةبينقل كرين لاقف
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 31 ارز

 رارض اب لوقت ام لاقف «ّىَبضلا نيصح نب رابض لخدو نيملسملا

 نأ هنم كنكما نأ ادهع هللا تيطعا ليقت كتعمس ىلا لوقا لاق

 ةبينق ىرطأف ءادبا هيلع هللا 5كّنصني ال لعفت* رف ناف هلتقت

 تلقل :تاملك تلت لا نحل نأ فر ف ا 0

 لتقف هباكتأو* هلتقب رمأف كزين ىلا لسرأو هولتفأ نلتقأ هلتفآ

 هنموي :رثو هنسوي ارث نولرقيف نويلقابلا ءامو كدت 00

 ليطو مداضتناف يفتح فيسب اعدو هب امد هلثق دارا ايلف ميلس

 ليص فنع برضف ناجرلا دبع 1 هديب هقنع برض رث و هيمك

 ةركبل لو كزين ىخا ىبا 7 نارقش لاقيو نامثع لتقف اخاص د

 تاكو كييرأو معن :لاق ةّرق كب لج ةلفاب نم ئمهسلا 5-5
 أ اذا *ناكو لق نيفاهدلا ءالبه كنود لاقف ةّييارعأ ركب يق

 ذتموي لتق ْنَم ناكف ةاوردصُت الو اودروأ* لقو هقنع برض لجرب

 ىف هيخا ىنباو كرين بلصو نيّيلهابلا ليق ىف اغلا رشع انقا
 ةريغملا لاقف «”تشييكسا ىف «ناتاح شخو ىح 02 07

 15 مةليوط هل ةملك ىف كلذ ركذي ءانبح ىبا

 تَلعَتو كين نم اَهبْحَأ تَصَق َةوْزَع نجلا ةوْزَع تنل ىرعل

 سأرب خييتق ثعب لاق هيبا نع نايح نب بعصم اد ىلع لاق

 ه) 8 هد. 42) 8 كرصني الف لعفي. <) 1 هد»». 2) 8 لتقف

 اوناكوا هياكت)' لكثفو.  ءراذس 8 مي2عمع1 لق مرا :ئضنناق.

 مز 8 زئمك. 2 0004 نارقس 560 ذصانق ان >6. 2) 8 ريكبل

 (6ءل زصشد 6 :6ع)6 مز ظ © كفا كبر لذ وردصت هلو كروأ 606

 ط. «. اوردصت ال اودروأز تأ. كعك ةنط رحص, اه 111 زال لإ
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 انور 1١ ةنس

 «ليقاو كل ريخ كنع ءالوه فّلَخت ٌلعفت ال لق مشلا لوإ !ذه

 | ديس لح اولد ىتخاادعم 8 جزخأ نمو كريتو ميل
-60 - 

 34 رمح ةبيعق لساف ءدبلعي ةبيتق ىلا اليسر لاك العم

 دبع مهب ملدقف « ىلع مهب مدقأ نأ ناجولا دبع ىلأ 0 مزهم ىنأ

 ىتيللا ماسب نبأ ىلا كزين عفدو كزين باكا سبحن مهيلع ناجرلا 5

 كزين ماسب نبا ملعجغ كرين لتق ىف هنذأتسي جاجا ىلا بناكو

 مجيو اسرح هيلع عضوو اقدنخ نقلا ليح رفحو /هتبق ىف

 0 ا ل

 دعب باجمل باتك الاف هيلا تنك اميف ٍجاَجْمَل باتتك رظتني

 ىدنع كل لح لاقذف هب امدف لق « كرين لئقب نمأي اموي نيعبرأ

 ا سل ١ د مم

 0000 1 لا الا لا

 سلجن عبارلا ميلا ةبينق رخو لق هيف ليواقألا ترثكو هكرت هل

 هلتقا لثق لاقف اوفلتخاف كزين لتق ىف نورت أم لاقف سانلل نذأو

 00 0ةلمان ام لثق لتو هلتقت الف انهن ٌةّتيطعا لثاق لاقو

 4) 8 «افغ 4) 8 يرضي. 4 8 ذمععس لاق. ) 8 مزسهم

 ([ه6, ءرع ءمصااتكأهصع ءانتح ]2210 اطد 5هقذص ثطات '11-1نط32ةطق) ر

 0 00 212 0:7 ير 8:0ههن: .ج)ا8 ليخت.. 2 8 ةيبيق:

 00 ركل ١ 14) 8 ةطمدع ناما نم تاولا' 220:2 ماقفا )8
 ملكت, 17 ملكو. ) 8 ذصقعت» نأ. 54) 8 ةنمات.



 1 ذخملس انرازال

 ىلا هدنع كلاح «دوعت ناو* ملست ن توجرل تلعف ولو اذهب

 ىلل لق اَّذا ةكيّدغنف لق فوصنم ىاف تيبا اذا اماه دلك 1

 امدو لق ريثك ماعط انعمو ماعطلا ةّثيهت نع لغش ىف مكنظأل

 اوصح ذنم هلثمب مهل هع ال ريتك 00 اوءاجت ءادغلاب ميلس

 هنم كل انأ ٍلّيهلا اأي ميلس هلقو كرين كلذ مغف كارتألا هبهتناف

 راصملا مب 2لاط ناو اردهج دق كباككا ىرا نيككانلا

 0 بينت هتأو قلطناف كب اونماتسي نأ مهنمأ رن كلاج ىلع

 ىنظ ناف ا ارريغ ىلع* و دينآ الو ىسفن ىلع هنمال* تنك ام

 دقف لاق 5 ىجراو ىل رذعأ ”ام 5 نما ان أ ينال هنا هب

 ؛0ٌليقا هباككا 0 لاق مىعم قلطناف لق ال لاق ىنيهّتتف زنق زفأ 71كنمأ

 ميلس عم رخو هباودب اطدف اقح الا ليقيل نكي ملف ميلس لوق

 اي لاق ضرألا رارق ىلا اهنم طبقي هلأ ةجردلا ىلا ىهتننا اًملف

 / توما توم 1 ىنم ملأ ىلاف تومي ىتم ملعي ل ا م ميدو

 دعبا ! يضعو بنكرشب نمألا عم تكشع ل 0 0 اذإ

 15 كرين ىخا انبأ ناسح ٌلوصو ىردجلا نم ب دقو 7 هيوغبج

 ؛" ةطرش بحاص نب هسنخو هيوغيج ةفيلخ ناخرط .ليصو

 ىلع 50 اهفلخ ها ليخل .نيفطع بعشلا نم 06 ايلف لاق

 جيلبسل كزين لاقف 3 نك كارنألا نيب اولا بعشلا دش

 2( 52 كدوعبو. 0( 5 كيدغبف. 6 2 ل لاق. . 2( 1 راط

 ) 8:6. ف. رك 8 اهرص. مى) 2 هيثال )18 رع انا

 4 15 اجراور رب فا 71( 8 كيما. 12( 5 هنوعبج 2( هيوغبج)

 1 ديوعج 7. 502198. )7  8 سحور 7 سيحو. 6) 8 هقطوش
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 !را 5 ةنس

 كلسم هيلا سيلو زرللا ىف كرين زركاف ناسف ناجرلا دبع

 هرصص باودلا هقيطنت ال ع هجولا كلذو دحأو هجو نم هلا

 دب ع . 0 5 : 0

 ىردجل جباصأو ماعطلا نم كزين كي ىف ام لق ىنح نيرهش ةبينق

 لاقف مصانلا ابيلس امدف ءاتشلا ةبيتق فاخو هيوغيج هرّدجو

 ا 01 ناز ناما ريغب هي. ئينأت 5نأل لتحأو كرين. لأ قلطنا:

 معن لق ىنغلاخي ال ناجرلا دبع ىلا ل بتكاف لق كسفنل

 الاجر ثعبا هل لاقف هيلع مدقف ناجرلا دبع ىلا هل «بتكق

 نم اوفطعيلف كزينو انا نيجرخ اذذ بعشلا مف ىلع اونوكيلف

 اليخ ناجرلا دبع ثعبف لق 2«بعشلا نيبو اننيب اولوحيف انئارو
 00007 ياكم لج نقو ميلس ئضمو ميل عما .تيحي ةاوناكف

 كزين هل لاقف كرين ىلا ىتح اراقوا ةصبخألاو امايا ىقبت هلأ

 اادددي ءتاسأر ىتيصح كّنلو كتلذخ ام لق ميلس اب ىتلذيخ

 هنكحمتا نقف هينأت نأ ىأرلا لاق ىأرلا اف لاق تركدغو تعلخ

 كلف و هناكع ونشي نأ لع مزناعأ /دق اذه ه«عىضوم حرابب سيو 15

 '0000 ىئلِميي هنطا ام لق نامأ-ميغ ىلع دينا لاق ملس وا

 ةاذب ملكي ال نإ ىرا ىنكتو اظيغ تألم دق كناف كيلع هبلق
 تااسد ن / كاذ تدلعف نا وجرا ىاف هدب 5300 عضق .ىنح

 !ذه قات ىسفن نأ لاق معن لاق مىكلذ ىرنا لاق كنع وفعيو

 | ربمد لا كيتا ام ميلسأ هل _لاتقفأ ىلعق ئثأو نأ وسقتو ه١
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 1 ذنس 1

 عضوو هب هذوعنذج هقياضمو بعبتنلا مف ىلع ةلئاقم فلخو نالغبب

 َ ع ا

 5 ىضفي اقيرط فرعي لو طش ىرجكا ىداولا كا وهو هلوخد

 ىقبف ركاسعلا ليتكات ءال ةزافغم وا بعشلا الا كرين ىلا هب

 بورلا* هيلع مق نا كلذ ىف وين ةلاق «ليحلا سمنلب ادرك

 لخدم ىلع هلدي نأ ىلع هنماتساف ناكانمسو و /كلم ناخ

 ع ع 2 مل 10 5

 ثعبو هلاس ام داطعأو ةبيتق هنماف بعشلا أذه ءارو زلأ خعلقلا

 ٠ ملح بعش ءارو نم لل ةعلقلا ىلا هب ىهتناف اليل الاجر هعم

 بعشلا ىف ناك نمو تنم ىقب نم برهو لتقف نونمأ مثو موقرطف
 0 ع 5 2

 ناكانم» هللا ىضم رت ةعلقلا ىناف بعبشلا 6 سانلاو خبينت لخدف

 نالغبو 9 ناجتم» ل هأاج مذ يت نييعب نالغبب ٍك ازيبذو *
 0 اني 3 * انا دككلا

 اس مث امايا ناكنمسب ةبيتق ماقاف لاق «ةديدشلاب تسيل ةزاغم

 ؛5هلونم نم لحكتراف كزين غلبو ناجرلا دبع هاخا مدقو كزين ىلأ
 د ع 0 3

 دبع لزنف هعبتي ملشم ىب ناجرلا ىبعو ةزركلا لزنذ ىتحح ىضمو
22 2 

 نعنو / هنببد 71: تدشن وبكسأ خديد لزنو زركلا فياضع دخأو ناجوأا
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 ازرار" 41 خنس

 ا 000 ل ىو ل و ةديبسلا نق عم
 رفظو كزين ءالصقو دبس نب ىلع ثيدح ىلا #ثيدحلا عجر

 2 ءىلا بتنك | بينت | ناك 7 0 9 «ةلتكا ىح هي ينك

 0 هل دايج نال 0 نو ورم ىلا و سانلاب راس 5

 هلابقأ و ورم 7 ناب زوم غلبو متقألا قب هللا نبع يار نك

 00 فور ورسم زبين ملقو سرغلا تلف أ 7 برهذ هندلسنا لإ

 رثو اهبحاص #ماقف ناقلاطلا ىلا راس رث امهبلصو ايهلتقف هل نينبا

 كلم هيلا يخت 1بايراغلا ىلا ىضمو ملسم نب ورمع ناقلاطلا م

 ادحا اهب /لتقي رثو هنع ىضرف هتعاطب 7 ارقم انعذم* بايراغلا

 0 كرتنف بخ ْن اجروخل بحاص غلبو ةلفاب نم الجر اهيلع ليتساو

 اهلها هيقلف ناجرولل نإ ةنيبس راسو ابر اه لوشن جرخو هضرأ

 لعتساو اذحا ماهيف لتقي مملف نم لبقف 0 نيبعماس

 ”ذيهبصالا هيقلف يلب ىقا رث ىنايكلا كلام نب رماع اهيلع و

 ىضم رث ادحاو اموي الا اهب مقي ملف اهلخدف خلب هلع ىف*
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 91١ ًركَمَس ال

 ىلا اذهب ةاربلا ىتطَعَأ ةدل < لقو علا ةعيير ني ثراث

 اق ' ءاّكف الع هكيمُت ال 3ك 5 تكح قيك ققع كلا

 م نأ ملعو نكسف ةعاطلا هيف ىلع نلك

 1 ءنغو لادعألا هذه فصتق اوكذَخح لاقك ذعم أبجرخو رح
 2 هد - هع

 5 ىق عيطي ال هنأ لجرلا ملعع لق كيري ىلا اهب اوَمَعِيَأو ظاقسألا

 000 3ََ'َع' يقيكا 0 تي [!دحأ 0
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 نريعستو ىدحأ ةنس تلخد مد

 10 7 تادحألا نم اهي نك ام ركذ

 ىب وعلا بح ةغئاصلا هريبغو رع ع نب دمحم ركذ اميغ اَرَع اهيقق
 هس ©

 «كللا دبع نب ٌةبلسم : شيل ىلع نكو ديلولا

 نجيبرذأ ةيحلت نم بابلا علب ىتح كتل ةملَسم اصيأ اَرَغ اهيقو

 هءاصيأ ديني ىلع ” خفف سلدتألا ريصت ىب ىبوم #ارغ اهيقو

 9 2 نيبصتحو نادم

 ه) 8 «فق. 28 هزه. 217 دتأ كلع 8)2 هّذق فصتو.
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 الي 1. خنس

 سانلا ىسحا نم ناكو ماظعلا ابادهلا همدل ىحييو ةيعطألا بيط

 اهب ثعب الا يدع بآهملا نب تيزي * ةقأت ال ناكو ةلرنم هدنع

 0 ادم ةاناهدتك الإ ةيدالع نايل 6 قأك الو ,نافيلس_ ىلا

 ىلا اهب ثعب الا ةيراج 4#هبجكت ال ناكو البلع نب ديزي ىلا

 اعدف كلملا دبع نب دكيلولا كلذ غلبف ةيراخل ءةعيطخ الا كيزيو

 ناميلس ىلإ قلطنا لاقف ىرعشألا ةعيبب نب مكلام نب* ثرامل
 ال هنأ ىدغلب دق نينموملا ريما نا* هتيب ٍلْقَأ ةغلاخ اب هل لقف

 أت كناو اهفصنب ديزي ىلا تثعب الا ةدئاف الو ةّيده 5 كيبنأت

 ىلا اهب ثعبت ىتح اهرهط :ىصقني الف كيراوج نم ةيراجل
 لق هب كترما ام اغلبم كارثأ هب كريعو هيلع كلذ َِصْبَق» ديزي

 الج ا مكاو :انكلذ:هل. :لنقنف !هنأك لاقا ليس الا. اماوأ ةعاط .كتعاط

 '0 لإ كلي ء اخي ديلا اهقفدت ةنيحإاب ديلا هكيمعإت> تاق
 فحسلملا هيدي نيبو هيلع مدق ىتح ىسف “لبق رف هيلا عفّذت

 نم غرف ىتح مالسلا هيلع ري ملف مآسف ديلع لخدف أرقي و
 رعمتذ كيلولا هب دما ءىش لكب !ديلكف هيلا هسأر عفر مت هنءارق 5

 نغعطقأل رهدلا نم اممي كيلع تردق ىتل هللاو امأ لق مث ههجو

 هدنع نم مخ رق ةعاطلا ىلع تناك امنا هل لاقف اقباط كنم

 «: هيلع لخد نابيلس ىلا كيلولا هب ثعب ىنلا كلذب ىتا املف

 ©) 8 هيلاز © هدد. 52©7 ماظعلا ابادهلا هل ىدهيو. 245) 8

 اقر 2". 212 6 00 2) 6000: كبشحكعي. 9

 فيطخز 0 022.28 ةيرادل هاا "ذا 2

 نينموملا ريما غلب ف كن: /) 8 كبناب. 2) 8 ىضقبب.

 الق هلا اا 2) 6-8. هدا 22 دقن



 1. خنس الرا

 كضرب ىنم رسب اهيف هللا ىرقت دعب ايندلا ةرما نم ه«ءىشب
 اخ «تسنبك اه ©هللا ناوضر مب نسمتلا هع فيضر "ناو هكيررو

 / ىتماركو ىتلصو ىقرسم رهدلا نم اممي هديرت نينيوم ا ربمأ

 ؛ّىلع وهف هب ةتبلط ام ّلكو ديزي نع ىل زواجتف ىقح ماظعاو
 ءةيخل نبا طخ رق: ناميلس خللج وانهتش احتل لة ىانكا 0 0

 هيبن "ىلع قص هيلع ىداوبطللا تنسخ رى تي ملكت كن

 نسحا اندنع مكءالب نا نينموملا ريما اب لق رث هيلع هللا ىلص
 ةهيرفك انسلف وفكي نمو هيسات انسلف كلذ سني مف ءالبلا

 نييعأ ىف نعطلاو مكتعاط ىف تنيشس رهاا ل ناك دف

 10 تملا نأ ام براغملاو قراشملا ىف ماظعلا ىطاوملا ىف مكئادعا

 هنع فقكو هنماق :سلج .سلجا هل. .لاقتف غييظعا 2اهيف انيلع*

 ”بتكو هيلع ىذبلا .لاملا ىف هتوبخا ة:ىسو نابيلس ىلا عجيو

 ففكاذ ناميلس عم هتيب لعأو ديزي ىلا لصا رف ىلا ٍياَجخل ىلا
 هياكل كلذ* ىأر ايلف «#يف ىلا باتكلا ىع مَلَو هنع |

 ؛: فلا هيلع باجمل دنع بلهملا ىب ةنييح وبأ ناكو مهنع بفك ||

 م ديزي عجرو «بّلهملا نب بيبح نع فكو هل اهكرتف عرد .فلا
 هل عنصيو ةثيهلا همّلعي هدنع ماأف كلمل دبع ىب ناميلس ىلا
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 ا 4, :ةاتض

 لعفف دكيلولا ىلع هاعيبج الخدأ ر* ةلسلس ىف ديزيو تنا
 كيلولا ىار امل هيلع الخدف كيلولا ىلا ايهتنا نيح هدب كلذ

 نأ مث ناميلس نم انغلب دقل هللاو لق ةلسلس ىف ةديخا نبا

 قف قيتميلا ربما اه لو همسع ىلا يبا ابامنكا عيفد مالغلا

 انم عطقت الو اهَعَنَم نم فتحا ننأو ىبا ةّمذ رفخت ال كوادف#

 اجر نم ٌلذت الو كنم انناكمل ائراوجن ىف ةمالسلا اجر نم ءاجر

 كيلولا هللا كبعت ءباتللا أرقو كب انرعل انيلا عاطقنالا ىف زغلا

 نيبنموملا ريما اي دعب اما كلملا دبع نب نابيلس نم نينموملا ريما
 اقذهاجم كنبات دق ءدع ن راجتسا ول ئظأل سنك نا * هللاوف
 ١ قلي ىرازرجاوفخ الو فراس لددت الا ىسنأ توجو هنلنأف

 نبأو وم مالسالا ىف رثألاو ءالبلا نَّسَح اعيطم اعماس الا رجأ

 ئعيطق /وزغت ام تنك نف كيلا هب تشعب دقو هتيب لعأو

 تلعف كثينأ نإ تردق دكقف ىقءاسم ىف غالبالاو ىتمذل ر افتخالاو

 ىرب كرتو ىتمرح كاهتناو ىتعيطق مدارتحا نم هللب كذيعا 1

 ىتم الو كواقبو ىتاقب ام ىردش ام نيبنموم ا ربما اب هللاوف ىتلصو ؛5

 | ا النا نينو لما عاطخملا نافا كديوو قبب كولا فيني
 نوَم ىقو لصار ىوصو الا ةةاقلا ُلجا انيلع* قأي ال نا
 ” د اسإ ام نينملت ريما اي 2هللاو ٌلعفيلف عزات قءاسم نعو

 ©2) 2 هع 1طص 1كطقآ]]1. هرم. 86) 2 هغ 1طن ظطقلاا. ديزي عم

 560 طلع م0516 خةلسلس. ء) 8 ه6 1طص 1211. 200. ديف !ثذاف.
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 اذيب رموي 2 ىلتم نأ لق انل اهبلطاف عجرا ر اتش ننعاي لاقت

 وق“ كك نق عنم' انيضدتتساف !امل .يبشنات ] ةظوسلاب هلواننت ىناف داعأف

 بلِهملا نبل ن ناك ام ىلع ءاذف ٌمِهْلُك ءالخألا هللا

 اوقحلو 3 ابرهو هللا لام اوناخ بلهملا لآ نأ رحم بناكو

 5 سانلا رمأ دقو ناميلس ىلع اومدق «بلهملا لآ ناكو ناميلسب
 جيت دييزب نأ .هلا»نورج ال'ءاراسلا ردك ىلاماوح سيئ ناصح

 ناميلس دنع هثاكم ديلولا غلب املف اهب ة نم نتفيل ناسارخ ىلا

 لاملل ابضغ ءراطو هسفن ىف نك ام ضعب هيلع نيه

 نللهملا" ىب. كايزي 'نأ' قبلوا ىلا: !راميلس «كتكو دبا انج

 ؛0 همرغأ اكل ناك فلا فالا ةتلث هيلع امو هتنمأ كقو ىدنع

 اكفلا فقالا تتش ىقبو كفل فانا كلخ ان فلا فالآ لال

 لا هي[ تحبت/ احا هنموأا ل هللاو ا: دتحلا  لاتكت اع 0 ىهف

 كدشنأت هعم_نفيجلألا /كيلا.65ب :نيتعب *.انأ مل اذيلا

 الا نتج 'ىتل .هللاو. هيلا .ايبتكف. قرف ىمننا:الو ىكضفت نأ كلا

 15 كنيب * عقوأ نأ تس )هلاك 0 هيلا ىتعبا ديزي لاقف 5

 هيلا* ثعبأ سانلا امل ى معاشتب نأ الو ابرحو ةوادع /

 لسرأف ؟هيلعا تردق !امي(فطلابا كيلا" ثنكاو كسباءىم ل0

 قاثو ىف هيلا هب تعبي نأ هيما كيئولا ناكو هعم بيأ 5

 لخدأف هيلع لخدت نا تدرا اذا هنبال لاقو هيلا هب ثعبف

 © ] 105ه كف. )1 ندك6 2 135 حك كفا تر 5 نهفز 1

 وهف (5ع0 آطط لاكطحلا. انآ >عع.) 6) 8 دنتعب. رك) ه6 هدم.ز (ن هد

 76112. ميبلا - ىَّتل 1١ 6 8:)52:كنيبو هنيبو. + )13 قل



 لدار 1. نس

 اناو اذبا جيلا ليعباي 2 نونمأ عاف : هب ىنتأف لاق كب نييذوعتم

 ه لاقو «نىمآ ناكم ىف اوناكف هيلع علخدا ىتح هب ءاجن ىح

 ةعريسم ىف* عليلد ىبلتلا
 ا كور شج لأ

 ندير ةلعشب 0 حبصت لاف 10

 مِهتْيَدََع َكوذِملا ةاوناك مق*

 بكوك ةوض اهي صبي مَ 059 5
 > صرع

 هناك اليَتَص الا وبما الو

 بهعذم روسلا غنا ا راوس
 - ع -

 رابخل كبع انيب لاق ىميلعلا نبأ نب: قسما 8# نريخأت ماشهع لق

 اهدقفف ديزي ةماع تيطقسف مهب ىرسي ةعبرلا نب كيزي نبا

 ©) 8 ىبا لاق كقوز ( هدم. 7622 بلهملا - لاقو 2. ااا 1. 3.

 6) 8 هدص. ) 8 دعولاب باكر. 4) 8 بزع» م بع مه جبصت»
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 .١ زخنس الالز]

 فاقد تلت نيح نيب يسب
 مامتو «ةأرج ىرتثت نيسيخب

 قعبيو ناسارخ لبق اوبعذ غنا ةدقو بعذو اجمل هل عوفف
 مل تعتسي نا هرمأبو مامودق هذ ملْسُم نب ةبْيَتُك ىلا ديربلا
 5 م بتكو مل* أودعناسيو مودصري نأ روكلاو روغتلا ءارما ىلا ثعبو

 الا اودارأ ماي ال هثأو عبرهب هريضي كللأ دبع نب كيلولا نأ

 ىلا ليقي «ناك عنص ام 4ديزيب نظي جاجلل لزي لو ناسارخ
 اند املو *«تعمشألا نبا /معنص ىذلا لثع هسنن ثدح هنطأل

 دبع هل لاقي بلك نم مل ليلد عمو اهيلع اوجرخ هتوخالو
 ٠ داَجم قأو ةوامسلا لع .قب فضأذ ةةعبلا ىي كيري ا

 نيخل هذه. مشلا_فيرط, لجيلا .نخلا اما مل لسكن نك

 ثعبف ةربلا ىف :نيهجوم مثار نم ىلأ دقو فيرطلا ىف ىرسح
 لونف نيطسلف مق ىتح كيوي ىنضمو 'كلذ هملعي كيلولا ىلا

 !ناميلس ىلع ابرك ناكو ئدزألا ناجرلا دبع نب بُيقو ىلع
 ؛ىءاجو ٌىدزألا ” ناميلس نب نايفس ىلع وهلفأو هلقث ضعب لزنأو

 اذه لاقن ناميلس ىلع لمخد ,ئنح يراجرلا تتبع ند 007

 ياَجمل نم ابارغ كوتا ىقو ىينم يف «فوخأو بّلهملا نب ديزي

 ه) 8 نحر 2 دارج. )2  8 ذصو. ىلإ. 2 2 ه؛ 15ه اكطقللا

 كثعبو. 2) 8 200. بلهملا نب ه) 8 ع( 1[طص 15311. ناكوب

 /) ]3 نامولا ثتنع. >> 5راط ند 25 دعترلا (5ء0 مد

 ا 2عون) 2 :2) 8 هغ ط0 اكمل نيهجوتنم. 6) 8 12565. كيلولا ىلآ.

 2) 8 ءغ 1طص 1آكطقاا. 200. كلما كبع نب. 17 ميلس.



 انرازا 1. نس

 ةعئاطبلا ىف* اهوأَّيه دقو «ونفس ىلا اوءاجن هل نطْقي رو

 2 نفسلا ىلا اوهتنا ايلف اًضسرف رشع هةينابث ةرصبلا نيبو نيبو
 3 هب د د 25 ن7

 انب بكرا لضفملل كيزي لاقف نع لغشو كلملا دبع يلع اطبأ
 5 5 د 0 2

 خيردنه مةلهب ىو همال هوخا كلملا دبعو لضفملا لاقن فقحال هناف

 نيب تأت نجسلا لا ثيعجر ولو مدى ىحح حربا ال هللاو ال 5

 جتليل اوراسف 2نفسلا وكلذ دنع !وبكرو كلملا دبع مءاج ىتح

 ىلا كلذ #عفرف هباهذب* اويلع سرلل ميصا املو اوجصا ىتح

 ماجورخ ىف ىدزوفلا لقو جاجا
 اوعَباَتَت نينلأ طفلك رآ ةمل

 ماين 0 لا ا 5 10
 0 1 ع ا 6 3 3

 منسي رايطجلار ركق 0

2 

 مايسحما , ماض ”ٍليقص بْضَعِب*
 م 1 2 0 'ً 1 >2 ا دس 15

 ه) 1ص اكطحلا. خنيفغست. 6) 58 جاطبلاب» م) 2 هيئسر ١ 2) لد

 1كطو11. خنيغسلا. 6) ؟0ء21عو ذص 2 هّلهبو ص 0 دلهبز 7. 511012

 زعل ةصصب 2. ريك 8 قحلت. مىي) 00010. كلذ لنع م0115

 اوبكروو آطص اكطقلا. هدم. ) 8 عفرو (معععدت. طمقصم 200.) ىنأ

 )ع عيباهذب 42016 ءمدتتتمأ.) عب أعن. 2) (0 هت. 01136 56111111411

 20 76102 ماقتو ةارج. #) 8 ملف» 42) عدخل. 7 8 هيدل

 بصضعب. 8)7 هقنمب 2001006 ذا 70218. ةلعلا نم فيعضلا هفنملا.
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 كلما تلعو :لضفملا ه هتوخابو كيزيب جيرخم سراف ضرأ ةماع ىلع

 ةتيبك يلع لعجو هركسع ىف + هلعجت نابقتسي ةوهب مدق ىنح

 اسمح جيلع لعجو هترجح نم ابيرق طاطسف ىف ملعجو ىدنخأ
 ناكو عبذعي ىفخلاو قلاب فانا جمعا ماشا: لسا: نم

 5 هنا هل ليقف كلذ دهظيغي ياَحمل ناكو انسح اربص ربصي ديزي

 ماص الا ةىش اهسه ال وهف هفاس ىف اهلصن تبتف ةباشنب ىمر
 كعديؤبيزنعتي  ةزا رمات  يكوصا كف اع دل نك تنكح“. ناك

 نكح ليلا كن كتف ا حاص هب كلذ لغف اًملف ا

 هنا ث اهقلطف تحانو نخاص كيزي حايص تعمس اًملف اجد

 ا د نولعي. 2و نووي اوذخأت عيداتسي لبقأو مدع نك

 نا ههنورمأي ةرصبلاب وهو بّهملا نب نب ىلا اوتعبف مهناكم نم
 ىلع اهضرعيو اهغيب كيري. امنأ هنأ -سانلا ,ىريو ليك هل رمصي

 انردق نك نأ ةكع امل نوكتفب ىرتشن التل اهي لعيو كنف

 ةرصبلاب : تنحي ناورم كلذ لعفف انهه مامم وكانن نأ ىلع

 ةاولكأت ريتك ماعط غل عنضف سركلاب ديزي رمأو اضيا وبّذعي
 هخابط بايت تيزي سبلو هب. نيلغاشتم 'اوناكف اوقسف بارشب ومأو
 نأك لاقذ سرمخل ضعب كرف رخو ءاضيب ًةيحل هتيحل ىلع عضوو
 ضايب ىارف اليل هّهجو ضرعتسا ىتح ءاجن ديزي ةيشم هذه
 هرثأ ىلع لضفملا رخو ئديش اذه لاقف هنع فرضنا ةيكللا

 ©) 8 هتوخاو بلهملا نب ((06 هيوخا). 6) 8 رهب (23) ب ها هر

 2)ظط قففس: (516): 7 ١ 2)) 26 لارض لكضدلل شضلخللا ناز ل

 12 162311. نم. ىي) 8 هصبلاب بذعب.

8 152 



 ألى ؟. تنس

 ىتثتح كلذك * ريزعلا دبع نب رع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 0 ا يا الا قح دك يالا كبل نوب ننحلا
 زيزعلا نسبع نبارع ناكو ريع نب دمحم لك هكلذكو رشعم

 ةنيدملاو ةكم ىلع ةكلملا دبع نب كيلولا لماع ةنسلا هذه ىف*

 لماو ءفسوي نب جاكحل ٠ ىشملاو قارعلا ىلعو «فئاطلاو

 ناجرلا دبع اهئاضق ىلعو هللا دبع نب ٍسارجكلا ةرصبلا ىلع احمل

 اهئاضق ىعو هللا نبع نب ريرج نب كير ةفوللا ىلعو ةنيذأ ىبا

 ىلعو ملسم نب ةبينق ناسارخ ىلعو «4ىدوم قنا نب ركب وبا

 ©« كيرش نب رق رصم
 هعم اونك نيذلا هتوخأو بلهملا نب ديزي برع ةنسلا هذه /ىقو

 | الع نب نامتلسب يسال ةزيغ 'بتكتا' عام جاستا 3
 «كلملا دبع نب دكيلولاو فسي نب احح نم هب نيريكتسم

 جامل ىبحس نم عصلخ“ ببس نع ربخل ركذ
 9 ناميلس ىلا متيسمو

 لاق ىبسارلا قاكملا نأ نع فن وبا ىتدذح 7: ماش لاق

 اوبلغ ىق اوناك داركألا ْنأل ثعبلل #نابقثسر ىلا اجمل يرخ

 ه) © هدض. 5) 8 هنسلا هذه ىف كيلبلا لماع. )8 200. هلك.

 4) ( 0 ىرعشالا. 6) 00113 5ءوتمان24111 1150116 20 32.91 دع

 1عرغ ( ممس طمع 10ع0 5ع0 12167 165 3120 04 55. 72) له

 85 رفعج وبا لاق. ىي) 8 200. كللا دبع نب 1132

 22311360 عمجت ع ”[1'حطوتقم 0ءوعهتمادسم حقعجغ 1طتح 1طدل11طعقص 2. 6

 (8ن]1. ه0. 316. 111 "با ؟عو.) : '1ةطقتأا ءىئعطت »133 0110 115115 ©56 [ط٠ض

 1كطهل]زطعذص تكدسص 1” ةممماممع ءمدعتان1. )/  8 200. ىلكلا ديحت نب

 00 1. هلظ. 2 2 طتع دابقانسر عا 82 ذابقاننسر.



 5 نبني 00

 د ح 3- 5 8

 اعيش ثدحت الو اهب مقأ لاقو «ناقوربلا ىلآ اغلا رشع ىنتا ىف يلب

 بيرق ىلا ملعأو ناتسراخ' وحن رسو ركسعف ءاتشلا ةرسح اذاف

 اذا ىتح ,ةبيتق لهصأو ناقوربلا لينف ناكجرلا قيع رسم 1

 ةاره لفأو سخرسو 64 كويبو رهشربا ىلا بتك كسلا ا

 5 © 2هيف هيلع نومدقي اونك ىذلا جناوأ لبق اومدقف هيلع اومدقيل

 لق ايف ناسارخج ناقلاطلا لفأب ةبيتق وي عقوا ةنسلا هذه مو

 نم بلصو ةميظع ةلققم اهلها نم لتقف رابخألا لعأ ضعب

 «دحاو ماظن ىف يسار ةعبرأ نيطامس

 كلذ بيس 0 را ركذ

 ؛ردغ امل ناخرط كزين نا ةركذ اميف* كلذ ىف ببسلا ناكو

 ناقلاطلا كلم هبرح ىلع 2 هقباط دبرح ىلع مزعو ةبينق علخو

 كولملا نم هعم ضوهنلل 7 باكتاسأ نم عم لبس ريبعم ا هدعاوو

 بريف ةبيتقب هل ةقاط ال هنأ ملع ناتسراخط لأ ذخآب ىذلا

 ؛ةابيف ثركذ ام لعفف اهلعأب عقوأف ناقلاطلا ىلا ةبيتق راسو

 هبكاذ انأو كلذ نم لق اميف لوقلا اذه لثق فلوُخ كفو «؛لبق

 ©51) خنس تادحا ه3

 ©) 2 قاقوربلا. ١ ١ 5) 2!ىسح. 2 8 200. هللا اشب نا 6

 فوريبور 17 6-5 6) 78 هرصس. رك 15 8 م:360ع0. رفعج ودا لاق.

 ي) 8 عقو (1خ 116 26). 7/68 هزل. 2 ظ دعباط لش 1 هع

 /) 15 12522 ملا دك ظ 12522 كلذ د هرا) 28 © فا مر اك

 300. رفعج وبأ لاقز 0 هدم. 763 1| خنس - فلوخ كقو 1. 26-7

 0) 8 125. 0 وبخل.



 ركل للا 0#

 كزين بكر بارخ ذثموي لب ةنيدمو ه ناقوربلاب ومو ةريغملا ىلا

 هبلط ىف هسفنب بكرف ةريغملا ىلع ٌليسرلا مدقو اوضف هباكتأو

 علذل كزين رهظأو ةريغما ةفرصناف ملح بعش لخد دق هدجوف
 كلم ءكرهس ىلاو ذور ورم كلم © ماذاب ىلاو حلب ءةبهبصا ىلا بتكو

 كلم و ٌىناجروكلا ىلاو بايرافلا كلم م ىلاو ناقلاطلا 5

 نا عيبرلا مدعاوو كباجأت ةبيتق علخ ىلا يوعدي 3 ناجنومل

 ثعبو هب رهظنتسي هاش لبك ىلا بتكو ةبيتق أوزغيو اوعمت

 010 نأ ميلا رطعا "نأ ذل "ذي نأ هللسو هلامو :هلقتب هبلا

 6هيوغيج ناكر لق «هلقت مضو كلذ ىلا هباجأت هدالب ىف هنمويو
 ديقب هليقف كوين هذخأن 7: ّلشلا ههداو افيعض 7 ناتسراخ“ كلم 0

 |0000 ا ةارردسو ةيلم ابعشيا نأ ةقاف بقت نم

 | راو ةبقزا هيلع عضو هنم فرتسا ملف هذيبع نم رم كزينو

 ”ا لسا نب نيح لئماعلا ناكو هيوغيج دال نم ةبينق لماع

 . ملف كنِل,ل قرفت دقو ءاتشلا لبق مدهعلخ ةبيتق غلبو حصانلا

 ىلا وهاخا ناجرلا دبع ثعبف ورم لها الأ ةبيتق عم فبي 5

 : 4 8 ناموزنلاب (ةتنل []3عنغ ناقورب هازصع 3261. أ م

 ءانمص تهز 01 م99. ه11.) 7 5 6 ) 2 كنهيبصأ عا 51

 11113 5 كيبهيبصأ. 2( ب ناذامد آ5 ىاذابز 1 ل 101 6 0و

 طءعاقلط. ثور عع عع صكم ممعسسد 1-21[هعطتعدع ط٠ طدطصسق. )8

 كريس ؟©] 00 ريتر 2 5 0 2) 1 ىاحروملل و 8 ناج

 2) > ناجروخلا )2  8 هدلقنب 0). 14 انك عع. طنع ك ذصطتل 4 آد

 60040. م0060 انغ :ةع.ب 2000 ةيوغيتح 761 هيوغنح اع. 20

 ناتسراخط, ١ ناتساخد». 7 8 دشلا (5عل زمول انأ 2ع).

 ااذك © ف. 60) 5 نوهيلس. رث) © صك ىف 7) + 01



 5 ا.ه

 ءهلرف ربخ ىف هتقحلا> اعيش نويلعابلا ركذو هتفلذ ايش ركذ ء 0 0 34 5 نيآك 5:
 3 9 نياك

 2-0-5 5 37 5-1 كك

 انا ءمهتم هتصاخو هباعال لاقف ةبيتق فاخو جوتغلا نم ىأر

 ةهتبرض اذا بلللا ةلونع ىبرعلا نأ كلذو هنمآ تسلو اذه عم

 اعيش دتيطعا مث هتوزغ أذأو كعبتاو صيصي هتعطا اذأو جبن

 هاطعا املف رار نيخرط كلنا قو د نتعنص ام ىسنو ىضر

 هنقاتسا لماب ةبيتق نك اهلخ* هتناتسا الذ ىلا )1 007
 ؛ه ىلا اهجوتم هركسع يراف,املف كل نيذأف /يناتسرات ىلا ع

 اوناادح اىييرش ا اا اوّذغأ «باكتأل لق يلب
 نب 2 3 دب -هم د

 مدقيسو ّ كدا ىلع هكسع انقراف نيح مدن لق خييتق نأ

- 5 5 2 

 الجر ةريغملا ثعبيف ناتسراخت غلبت ىتح ناقوربلا غلبي ال هناف

 ليي هلق ءاولعفف * « ملخ ع ,» لخدن ىنح انكردي الف

 لوسرلا ره املف كرين سبت دمأب ةريغملا ىلا ةبيتق م لبق نم لوسر

 4) 8 هرط (5هزع)) تثلاظ هن كك قمر 8 جنم. 26) 2 هد

 © 28 هتنداتسا رز ل هذك ( هءلرطلا ناتساراخ). ي) 5 راسو.

 /) 8 راهبينلا 8 لوننبو» #) 8 نال. 72) 0000. غلبب كا 8

 مد0» ناتسراكل. ) 8 غلبيو 28 لخحم. ) 000. ملح ء هلع

 اسكن 1350 ان 260. 60) 8 اولعفف لق ر) 8 دنع.



 ارد ؟. خنس

 ريمالل « عتغلف ناجرلا دبع عيلع* ثعبو ةبينق ريمألا اولق

 ءريتش نب مارع اذهب هملكو ةسانلا ىلع نيكي ىنلا سأولاو

 هن م نين

 كلم نوخرط نيبو هنيب جلصلا ةبيتق ددح عتسلا هله ىو

 « لغسلا 5

 كلذ نع ربخل ةكركذ

 عقدا امل لق ئلعابلا مل نع زورملا َىرَسلا وبا ركذ ىلع لق
 نوخرط عجرف ءدغسلا لها هباع ععيج ضفف اراضب لقب ةبيتق

 ةيينق ركسع نم ابيرق فقو ىتح ناسراف هعمو /دغسلا كلم

 ةبيتق رمأذ هيلكي الجر هيلا ثعبي 9 لاس الخي ين انينيكام

 نايح و نوخرط ىدان نولوقيف نويلعابلا امو «هنم اندف الجر
 ةبيتق 8 هباجأف ميلا اهيدوي ةيدف ىلع ملصلا علأسف هاتف ئطبنلا

 آ0 ةيلأ ثعبي ىتح انفر هنم نبخأو هكاصو بلط ام ىلا

 © كزين هعمو ةبينق عجرو هدالب ىلا نوخرط فرصناو ة هيلع هخاص

 نيبو نيب ناك ىنذلا ملصلا ضقنف كزين ردغ ةنسلا هذه ىقو 5

 «ةبينق دارغف ابرح داعو هنعلقب عنتماو نيملسملا

 ”:هب رفظلا ببسو هردغ* ببس نع ربخل ؛ركذ
 بصلا لضفملا» نايا نب بلهملا نع لايذلا وبا ركذ ّىلع لق*

 ©) 8 خفلاب. 6) 8 سأولا. ه2 رمعس» 4) ( هدم. ركذ

 ع ن113ع 5ءواتا1 24111 150114 3.0 71253 ميلاصلا علاسف 1. 12. هل 7

 ةةكلا ارث 8 اكد 652. مى) 0000. 2ك نبا. 016 أوباجاف»

 )8 ام. عز ا عا (7 0 0 1 ءأ 01136 5( 1111211:

 انكواتع 20 7:52 هيف هيلع نومدقي اوناك ىيذلا م. ا" .«, 1. وك. )8

 دردغو هوز.

 ... تالإلا



 80 ةمَش 1

 ميرف لجو موطلاخ ىتح اوتثنا اف اولمحت اودش سانلل 1

 2 عوردح ىتح مهنع اوفك اخ حامرلاب خونعاطف مهيلع هليخ

 نع رجع ف نارا 5 نورت امأ ةببيتق ىدانو ميفقوم

 ىدانو «*سانلا مهعبتأن نيمزهنم كلا ىو 2 رهنلا كلذ

 3 لد كاشفا نب ىدوصم معزف لق «زئتامم هلق 3 ءاحح م ةبيين5

 لجر 0 عيرق ىنب نم الجر رشع دسحا ذكموي ءاج لاق : بيش

 لاق يعيق ؟ليقيف تنا نم 0هل ءلاقيف 5 سا ءىجج لجي

 ىعيرق لك كمسنا نم هل'اولاقف هانقلاف أرب نزألا نك 12

 نببأل هنا هللا كحلصا هللاو بذك لاقف دعت رحز نب مهيجو لق

 م نم ّلك تيأر لق اذه ىلا كعد ام كحجو ةبيتق هل لاقف ىمع

 نأ سأرب ءاج نم لاك ىغبني هنأ تنناظف 1 6 لاق ءاج

 ندا نس م لق «خبينق كحصف /لاق ئعيرف لوقي

 ديع تتعب ىلأ اجمل ىلا 8بتكو ورم ىلا ةبيتق عجرو ؛ هنبأو

 فلا كهش ناك دقو لق هيدي ىلع هللا خفف ملسم نت قاع لا

 45 متاغاف ا ىلع احم بصخغف ربخل دربخلاف مدقق جاجحلل كم

 ُظ ايف الاجر تعيف 1 ام نع آملا 5 ريمألا آ: أوربا

 0 مهباعو ب اص ٍحَخْل ىلع اومدق املف ىبضلا ريتش ىبا
 مد ن2 نب 3 03

 ىننقدصتل وا مكتنسلا ىعطقال لاقف ضارقم هديب ماكخاب اهدو

 ه) 8 لجو (510. 6) 2 هصت. ه) 8 لوقف. 2) 02. ه0

 560 ه2[ ل140 5) ]> لاق“ رز لف ه2 5) ظر ك طل ل 1

 1غ 16.٠ /) 2 6 ف: كر طش كك“ أوربخت» كتر لذ

 12561: .راك“ 0 72) ا 105 كك 7 رتنش و 82 5.70. (06 مارع
 ن

 ]1115 112 2 ماذع).



 الرا 5

 اذه نع انل ليزي نم ةبينق لاقف رشن ىلع كرتلا فقوف عفقاوم

 ىشبف فرقو ءاهلك ةءايحألاو دحا هيلع مدقي ملف هعضوملا

 ءةيمطلل ةلونع متنا 2مكنا ميم ىنب اب لاق ميم ىنب ىلأ ةبيتق

 لاقو هديب هاوللا عيكو ذخأف لاق مءادفلا ميل مق مكماياك موي

 نب مْيَرفَو فّرطُم ابي هال ولت مييلا 8ىننوملسُتا ميمت ىنب ايد
 سانلاو مسأر عيكوو ميغ ىنب ليخ ىلع ئىعشاجملا ةَيكط ىنأ

 ةيارلا هيلا عفدو *مّكدق ميغ اي عيكو لاقف اعيبج يخالف

 ىهتناف لاجرلا ىف عيكو ٌبدو :ميرغ مدقتف كليخ مذق لو
 ميرع اب مقا عيكو هل لاقف فقوف ودعلا نيبو هنيب رهن ىلا ميو

 م: مكاقأ انا * ا ا ليلا رظن عيكو ىلأ ميرغ رظنف لق 0
1 0 

 لق فيخأل كذا هللاو ايكالع ناك نتفشكنا ناف رهنلا اذه ىليخ

 برضف هعم ناك ٍومعب هذذحو ىرما رت كارا الا هانخللا نبآي
 : ميرف ربعو اذه نم شا اذه دعب ام لاقو هيكافأت مسرف * ميرف

 لاقو رهنلا رطنقف بشخحت امدف رهنلا ىلا عيكو ”ىهتناو ليخل ىف

 هال نمو ٌربعيلف* توما ىلع هسفن مكنم نطو نَم هباحتألا»
 و هيف بحف ملجار ةثام نامث الا هعم ربع اف هتاكم تبثيلف
 "لع هتعلا نم اند ىح اوحاراف مدعقا واويعأ اذا ىنح

 ليخاب انع علغشاف ممقلا ىنعاطم ىلا ميرهل لقو نيتبتج ليخل

 61 فوملا" 3) 8 200. برعلا نسس 0 8 جلكم 2) 8

 اما. 2 1:5 2: 8 هيطخل (غيطحلا ). رك 2 ىلا م2 هدد.

 2) 2 ىوملست. 28 هس. #) 14 200. كليخ. 4#) 8 متاهلا

 لتكاضلا: ) 58 مكقأل 72 لف تي ف 0) 8 الا اوربعيلف

 (ط. ء. الاو وبعيلف). 2) 8 لجر. ) 58 أوربع“ 2 عبو



 .1٠ ةنس ازا

 نب هللا دبع عضوم رصم ىلع كيرش نب ةرق كيلولا لعتسا اهيفو

 © ككلا كبع

 © كلملا ىبع نب كيلولا ىلا مورلا كلم ءادعأت هكلم ىلا

 “اهب ودعلا عومج مزهو اراضب ةبينق تف اهيفو اثيي
 كلذ رح وبخل هركذ

 نعل ىف بكلهملا ىدع ةربخا لاّيذلا ابا نأ ىبحتا ني ىلع ارك
 5 ني 3 2

 كو امل باجمل باتك نا ةلظنح نب سيردا 7 ءالعلا وبأو

 ناذخ نادرو نع هفارصنا نم ناك ام ةببتلاب ةرمأي ةبيتق ىلع

 ؛© ىغبني ىذلا عضوملا هفرعيو هيلا ريصملاو هب رفظلا لبق ارا كلم

 ايزاغ 1. هاذنس ىف ارا ىلا ةبيتق يرخ هنم هدلب قي زا“ هول

 هتورصنتسي * هلوح 4 نمو كرتلاو ىعسلا ىلا هاَذخ نادرو لسيف

 جدادمأ جتءاج اًملف جصحن ةبيتق اهيلا قبس دقو «مونأف

 اوُلخو مةدح ىلع* انرلعجا ألا تلاقف #يلتاقيل ميلا اوجرخ

 ؛: ةبيتقو م ةنولتاقي اومدقتف * اومدقت ةبينق لاقف جلانق نيبو اننيب

 قاجت ف اهل اعقل أوربصف هحالس قوف رفصا 2ك هيلع سلاج

 ةبينق ركسع 743 اولخد ىتح مويطح نوكرشملا هبكرو نوملسملا

 نيعجار ةاوركف نيكبو لسيخل هوجو ءاسنلا برض ىتح هوزاجو

 انرإ 5 ١

 ك4) (© هد. 01136 5ء111[111112[0, 1150116 3046 اج ىكسف

 ل 1 5 6) 8 هد. 2| 2 0 2) 8 نم. ه) ]5

 هونان هخرصنسي. رك 8 هيحا. ىي) 8 جاناقن 560 14 عع انأ

 16.). )  8 هدم. ءا 200. 2كسع. 2) 8 اوبكرو (560 14 نأ 6ع.
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 أ. 51 ةخنس

 © مويلا 5 ىه نيا ىردي الف «نتبهذف رثبلا

 نم بابلا غلب ىتح كرتلا هككلملا دبع نب* ةيلسم ازغ اهيفو

 © 4 كلانع نثادمو انيصح تجفف ناجبرذا ةيحان

 كلذب ىنتتدح « زيرعلا دبع نب رمع خنسلا هذه ىف سانلاب حو 5

 | 0007 ىسيعا نب قاحسأ نع هكذ نمنع تباث نب نجا
 ىف لامعلا راصمألا ىلع ةنسلا هذه ىف لامعلا ناكو «هرشعم
 © لبق عانكذ دقو اهلبق ءىتلا ةنسلا

 .ريعست لكي ليل كلخد مك

 ع

 اهيف تناك ىتلا ثادحألا «نع ربخل* ركذ 1

 نب كيح ركذ ابيف مورلا ضرأ ةيلسم ازغ ةنسلا هذه مثقف

 © ةيروسب ىتلا ةسيدل نوصل يف ةيروس ةيحات نم ومع

 لقو 8نزرألا غلب ىتح متضعب ملق كيلولا نب سائبعلا اهيف ازغو

 ؛ىتح لق نم ليق ريع نب دمحم لقو ةيروس غلب ىتح ععضعب
 © حصا ةايروس غلب 5

 كنسلا كلم ةصص نب ةرعاد ئىفقثلا مساقلا ىب يي ليش اهبك

 8 فسوب نب جاجشل لبق نم شيج ىلع وهو

 ©) 8 اهوام به. در ظ ةضنأ) )١6 15 هدم“ 2) 2 كانه.

 1عردعنم مان طقعع 7ء2طوه زصتألم 1560212 ةطط1 91. )6  2 دنعو

 60 هت. رشعم  ىنتدح. ر) 6| هزت ىفف ا 0086 5©

 101121111 1150116 20 76182 فسوب نب 127 | تزاظط لأعك) م) ل

 نذالا. كراظ كك مىراط ضضاآ2(35): هك 261200 2 24

 11254. 11, 1, (14 زئصعص نب رخاذ).



 بآ خئس 11

 اراخب كلم «دءاذخ نادرو. ازهغ ةبينق نأ ةلظنح نب نيكل

 ورم ىلأ عججرف ءىشب كمليلا نم رفظي منو هقطي ملف م1 ةنس

 ىلا اهروبص نأ * جاجا هيلا بنتك ةكلدد جاجا أ تبتكر 0 د 0 م ا 3

 4 كقغارم ىلا عجرأ نأ ريعتل هيلا بتكف اهتروصب هيلا ثعبف

 5 ليقو اًذكو اذك راكم نم اهنأو كلم ناك اه لإ ا

 نادرو كرو افسن فسنأو ”سكب سك نا ٍجاَحَمل هيلا بتك
 © قيرطلا و تاَينب نم ىنعدو طيوكتلاو كاياو

 اميف مذنكم ىرسقلا هللا دبع نىب كلاخ 7 ىو ةنسلا هذه ىفو

 ىنب حلوم عفان نع تلح خاص نب رمع نأ رك ذو : ىدقاولا معز

 وهو ةكم ربنم ىلع ليقي هللا دبع نب كلاخ نتعمس لق موز
 0 كر | 5 2 مه 3 5

 مأ هلفا ىلع لجيلا :[فياخا مظعأ امهيبا سانلا اهيا 5بطخ

 ميعاربا نأ الا ةفيلخل ٌلكضقف اوملعت ةرث ول* هللاو هيلا هّلوسر

 ةفيلخل 7 هاقستساو اجاجأ احلم هاقسف ىقستسا ناجرلا ليلخ

 م ىيتينثلاب كلمل دبع نب كيلولا اهرفح ارتب ءاتارف ابذع هاقسف
 2 هد 0 2 ع ب

 2) 60., 2 دهدخ " 7)65 6ك © هر | ءلاظ ه2

 كتعارم. ) 8 200. هوانت لج. مكر نمدقسسدت طمع 16«ءممدعتس

 سك 2120 شسشكز (0 022. 8 نادرو ل ليفوز ١ سكت

 672620. سكن. ى) 2 تاس هك 1:ءهرتانع ممن. 1, 483 (11أ-

 كقصت ه0. قل. 1. !*ك). ) 8 ذصقعت» كم. 2 2) 8 300. ريع ىب لمح“

 6) 01. ]ة]1ع0ط1 #7 11, هزل: عمد كمصعاتت 1150016 112213122 11©:57-

 ال5 ءوأ ةهقعتتع د]-1'ةقأ و 607707. 11. 11 ]با . (ن[1. ءاتقتتت ه1

 2116, 1. 20-26. 2) 14 موا. 70) 8 ىقستساو. 7) كدا.

 ىوط ىذ ةينث نيب (6000. ىوُط). ه) كم7. نولملا



 اتي

 1 م1 خنس

 ةلقرم عتفاو هللا 8منهف اريثك اعمج ه مورلل اهب ففاوف ةيرومع

 © «نودتدبلا ةيحات نم ةفئاصلا سابعلا ازغو 5 ةيدومقو

 نب 0 لح /مركذ « + هنتيمأر 0 ٍتفف أر اراخ ةبينق ارغ خنسلا هذه ف

 ام كعب عجر ةبينق اذ كلذ اولاق عنا نيلهابلا نع نيف

 اجل بات هاتأ +بايرافلاب ناك املف حلب 7فيرط ىف* اهكتف

 رهنلا - 5 أف م1 ةخنس 7 خببتق 1 ءادخ نادرو ل

 هوقلخ 0 نيمبي نع 50 1 ةناقرخ لونف ار اراخ ىلآأ ىضمو 7

 يلع رفظلا 2 هللا دهاطعأ م مث نيتليلو نيموي جلذاقف ربقك عمجإ

 ةكسوت ص راهت لاقف 0
 الوطأ و َناََكِب تنك انثكُيَلِو ْةليَل مناَقَرَح انم مُهَل هتنابو 6 2

 | 0 العلا وباو "سلبا" نب ايبتهملا 'ىع لايذلا وبا اك قلع لق

 «ه) 8 مولا نم. 65) 1[2ءمدصع013. 2 ةيلوقور 8 هيلونوز 14 ةينون.

 © 06000. ةذصع 706. ( هدم. ة>0ع 2 اماو. 2) 8

 81 ةنشارو 1 هشمأرو 5 هتيبهأر ز 7 كانت 0 6 177|1 ١

 ركذ عأ وان3ع 5ءواتاتمأان1 115016 20 72و ةلوطأ ناقرضب 15

 ى) 8 ناك. /) 8 فقيرطو. 2) 83 تايراغلا. م) 58

 سوء. ىف 42) 1 هنافرحر 18 هناقرح. 11ندع 10هان33 ©1120602 655

 3ع ةناغرخ هما 15غدلعطت1 هع 1طن 1213131, طاتآ]1ا5 0115109

 كس0. ظذطا. ©6081. 7 ]1 ىنح. ) 2 15567. لجو ع 20

 اانا )2 ا رح ل ايكيا نفح

 220 ماع م0 ةناقرخو ان 121532 ةز2110 2332021"1ع ناغرف 10

 ظناغرذ هع. طوستلعم» دنكمتعم» ةررن0 ]ةع. 11, 28 ناقرخ 1ع

 ووو 2ع ةناقخر ةناغخ (© تكناغرخ 20013 20015ةاططق ةزئ.

 ثنكزز 101355 ]3ع. 51756 م0015 521063121 721072161 712586, 15

 طمعا طماصاتق 101384 111113514 ناقرخ“. ش



 م1 نس 117

 رطملا عم الا ميلا كلذ تيبلا ىلا انلص»و نأ «هللاو الف“ ماص

 ءاجث ىداولا ليس ءاجو ءامسلا ةتيكسو ليللا عم ناك ىتح

 ؛ءاربع الا تناك اف عمجو ىتمو ةقرع ترطمو ةّكم لها هفاخ ما

 هناف رشعم وبا امو 0<« بصخال تسلا كلش ةذكم 0س

 ةىتّدح كلملا بع نب كيلولا ىب ريع م. ءاذنس سانلاب حَح لاق

 “7 نع ىسبع نب قاكسأ نع هركذ ع كتيبات نب كلحا كلذي

 وىيذلا لامعلا ةنسلا هذه ىف مراصمألا ىلع* لامعلا تناكو

 ©مب نس ىف اهلامع اوناك هنأ انركذ

 نينامتو حسن ةذس تلخد مت
 5 اهيف تناك ىتلا ثادحألا ىع ةربخل ركذ ع

 ىلعو ةيروس نصح ةنسلا هذه ىف نيملسملا ىتتفا كلذ نمف

 ىف ار ةماسم .نا ئدقاولا معر «كلملا تبع نب ةملسم 0

 اعييج اهالخدو كيلولا ىب سابعلا دعمو مورلا ضرأ ةنسلا هذه

 ققفاوو *ةيلورذا سايعلا تنفاو ةيروس نصح ةملسم عنفاف اقرفن رق

 ؛5 ةملسم كصق لاق هناف ٌىدقاولا 1 د امو « جمزهف 1: اعبج موولأ نم

 )1 ' ءكلاوقراب© هللا لو (8ةعقاايك 2ع: 5) 2, © 61 1

 تكسو. © ]5 ادعو م أربع. قمردا1 01 1351 0130013: 1326© 6.

 2) ]ل نثيئششلت ا د © هز ظأ همك 6 هدد

 هنع -وبأ اماو 1. 6-3. رك 8 هدم. مى)8 ىحذلا. 8 رابخالا.

 2) ةيلورفاو 8 ةيلورداز 65 ]ةلعلط1 تلت#. 11, اة, . وللا كك

 طقاعدا خيلورد أ خيلورذ ةصع ها تنصح ةقءطل10: هل ءاتقطت

 اآكموءح 7ضءته107 7117 هك212 201يه7م901122, 225. 2 75) 1 اعيمج.



 الذل هه خنس

 ةنيدلاب رابآلا رفحو ايانتلا ليهست ىف ريع ىلا كيلولا بتك
 نب نلاخ ىلا ديلولا بتكو كلذب نادلبلا ىلآ هبتك نجرخو

 ىلع اوجرخ نأ نىسع 0 2 سبحو لاق « كلذب هللا كيبع

 00 ]1  وييلع ىو ةتتناكو انازرأ مهبلع ىرجأو سافلا
 دكديبع ىب رع لإ كيلولا بنك لات اسيبك نب خاص نع وبس يا 5

 ككلمللا كيع ىب كبيزب راد دنع ٠ ىنلا ةراوسفسلا لمعي نأ زيرعلا

 3 - دك 03 -

 رظنف اهيلع فقو دكيلولا مدح املف انام ىرجاو ريع اهلعف مييلا
 ١ ع 3 0 2

 ابيلع نوميقي ماوقب ءاهل رماو 2هتبكعاف ةراوفلاو ءاملا تيب ىلأ

 © كلذ لعفف اهنم دجسملا لها ىقسي نأو

 يح ةياور ىف زيزعلا دبع نب رمع ةنسلا هذه ىف سانلاب جحو 0

 ىنبل ىللم ,ءيبج نب هللا ىليدللا تاني لا ركذ < دع با

 دبع نب رمع جاخ لق 7 ناسيك نب دانت نع هتلح نااسعلا

 مهيلا لسرأ شيرق ىم ةلعب مم ةنس ىنعي ةخةذسلا كلت زيرعلا

 قاسو ةقيلكلا ىذ نم دعم اومرحأو ةلومكلل /: رهظو تاالمصب *

 ىنأ نبأ مهنم شيرف نم رفن مهيقل ميعنتلاب ناك اًملف انذب دعم ؛5

 امل ىلع نوفاخ: مهناو ءاملا ةليلق *كم' نا هوربخأت كيغو ةكيلم

 ةاولاعت نيب انهه بلطملاف رمع لاقف لق رطملا نأ كلذو شطعلا
 لق ءاحدلا ىف وكلن /مهعم اعدو ماوعد مهتيارف لق هللا عحلن 0 7 0 :

 8)5 سلجو. 8)3 كائن 28 ىلاو 0 هدم. 76:52 كلذ - للقو

 )0 وكوأ ١ 2) 8 ميكحعاف. , 28 هلع ..-/) 8 ىقتسي. ى) 0108

 دعوات 26115 286 ج1-1ةق1 ء« '1'جطوتقثتمر 077071. 11ء8لطهتت.,ر آططو "ا.

 /) 2 اًرهظو تاليصق. 2) 8 اولاعتف 1301 6غ هء.ز طماع 8 ا ق1
 هللا وعدن. 2018 300. هللا ( 851 انك :6ع.). 8)2 300. ديع ىب رع

 ريرعلا 13531 رمع.



 مه خلس ١1

 ازغ ةخبيتق نا كلذ كردا هل لوم نع نايح ىب بعبصمو

 ملسم نب راشب ورم ىلع فلضتساو م6 ةننس ىف «تكشدون

 ه”فرصنان اهلها هخاصف ةدنتيمار ىلا راص مث محاط اهلها هاقلتف

 اوضرتعاف ةناغرق لسمو دكغشلا 6 ٍهعم كرتلا هيلا فحزو 2ةنع

 ىلهابلا ملسم ىب نامحرلا كبع اوقكلف هقيرط خ. نييلسلا

 اوي املف ليم كسعلا لئاوأو ةبينك نيبو منيب ةقاللا 00

 انذي

 ىتأو هولئاقف كتلا ةيشغو .هبحب بينك ىلا وسر لشرا

 ملناقي وو ناك ا تيع ا 6 0 ىهتناف سانلاب 0 عجرذ :يبنق لوسولا ظ

 عيسفنا تباط ةييتق سانلا ىار /عذولعتسي كرتلا كاك كقو

 10 ةديشك تحل وخو كزيبن ذتموي ىلب أو رهظلا ىل و خولتاقو 6 اوربصف

 رهنلا عطقو ورم ديري ةبينق ؟عجرو عمج ضفو كرتلا هللا مزهف

 كرننا ىقل نويلعابلا لاقو «وره كل حلب ديري ذمرتلا نم

 ىف نيصلا كلم نتسخا نبا ىكرتلا 7 نوناغبروك هيلع نيملسملا
 ع

 ؛:دبع ىب ريع ىلا 8كلملا كبع نب كيلولا بتك ةنسلا هذه

 نب كبح لق ««نادلبلا ىف رابآلا رقحو ايانتلا ليهست ىف ريزعلا

 لاق ناسيك نب حاسص ىاتلح لاق قبس ىنأ نبأ ” تفاح وع

 7 1 كل 2 تا_كش_هومأ. 80( 5 هنثمأر د 1 هم 37

 كام12 76 1 ا را 8 ا را عاعسو» 7 عنولغشي

 0 نورهظي)» 2) 2 اولئاقو 7 5) 1 نوناعد روك: 616 ]9-

 اعنط1 سم. 11, ع هس. 4 831. عدن. 20[عصأط. طاكماتتت ط2 عاط83-

 120111 (2). 1 نون 10161 دوك ل ويد - نيون 1. ع. 272116 شكر

 /6ي25 را, انك ذاتهلعأ 110تاكتت3. 2) لص 2 مةةعع. رفعج وبا لاق.
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 الزنإر) مه خخنس

 ةلعفلا انيلع مدق ىتح معلص ه«ىبنلا جاوزأ تويب مدهب انآ بف

 نأ نب ىبوم ىتثدحو كيحم لق ديلولا 8ب ثعب 5 ىيذلا

 هللا لوس لجكسم مدهب انادتبا لاق ناسيك نب خلاص نع ركب

 هملعي مورلا بحاص ىلا كيلولا ثعبو هم ةنس نم رفص ىف معلص

 ثحعبف هيف اي نأو معلص هللا لوسر لكاسم مدهب رهأ هنأ 5

 ءدببلا ثعبو لماع ةثاب هيلا ثعبو بهذ لاقتم فلا :ئامب هيلا

 نئادملا ىف ءاسفُيسفلا 4عبتتي نأ رماو الج نيعبرأب ءاسفُْيِسُفلا نم
 ىلا مديلولا كلذب * ثعبف ديلولا ىلا اهب «هثعبف نيبرُخ ىتلا

 درعا فييعأ ب يع
 © للكسملا ءانب ىف وزيزعلا دبع نب رع آدتبا ةنسلا هنع ىو * 0

 ةخيرعتنسما نم لتقو مرخالا نددعتحو هلازغو 7 نيطنطسك نصح

 ا ح١ لم عا 5 :
 © لاومالا ثخاو ةيردلا 7 ىبس عم فلا نم أوك

 «»» هنثيمارو 7 ثكشمون :ببنت أوغ ةنسلا هده قو
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 مده خمس انزل

 « عنأف كناوخا ناكمل ردقت تمناو تردق نأ ةلبقلا مدق هل لوقيو أ 5 5 . 2 :

 خيبت 6 هل اوموقيلف * صحا لها ف عنم نأ ىمف كنوفلاخ هل

 هفلس كلذ ىف كل ناف نامثألا جيلا عفداو خيلع مدها رث لدكع
 ع 2 - 5

 ميقلا باجاف هدنع مهو كيلولا باتك مهارقاف 2« نامتعو ريع ىدص

 مس دي . .٠ 2 - 2 م

 هب ثعب ةلعفلا مدق ىتح ماريسي الا ثكجب ملف دجاسملا ءانبو

 بيقعي نب ىدنوم 7: تدحو رمع نب 0 7 لاق « حجيبولا

 1/0 دعمو كجحاسملا ملهي ريزعلا دبع ىب رع تيأر لق ا نع
 ع

 ترامل نب ناجرلا ىبع ىب ركب هبآو رئاسو 2مساقلا سانلا 2-7

 كدبعو 70 كيز نب خجراخو 0 نب هللا لكيبع نب هللا يي

 هنوردقيو ىكاسملا ىف امالعا ةنوري رع ىب هللا نبع 0050

 نبا ىبيعا ىتقدحو هرمع ىب* ليحل لد «« هساسأ اود

 ه5 كيلولا باتك ءاج امل لاق ناسيك ىب حاص نع ىراقغلا نامعنلا

 دبع نب ومع درج ككاسما مهب ةرشع سمخ راس فقشمد نم

 ةنيدملا لامعب هانمدهف هثانبو همده ىلع ىناعتساف ملاص لاق زيزعلا

 2) 8 هدص. )3  2 ©6 0 200. هيلع ةللا لص 002720
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 115 مم ذخنس

 سائبعلاو كلملا دبع نب ةمآسم ىدي ىلع ةَناَوُط جحتف ناك لاق

 قتسينك ىلا اوراص ةجزه ذتموي ودعلا نوملسملا مزغو كيلولا نبا

 ىقبو ةادبا اهوربتجج هالأ اوتظ ىتح سانلا مزهناف اوعجر رث
 سابعلا لاقف ىحمجلا ءزيريكم نبا عهنم ريفن هعم /ةياجعلا

 نبا لاقن ةنلل نوديري ىنينذلا نآرقلا لعأ نيب زيريكم "قا اك

 اعيمج اولبقأف نآرقلا لها اب سابعلا ىدانغ كوتأي مدن ريرْيَكُم

 اذلَلل ليج نب ديلولا ناكو «ةناوط ارلخد ىتح ٌجدعلا هللا نيف
 نب كيج ركذف ةنسلا هذه ىف ةنيدملا لعا ىلع ثعبلا برض

 يلع هبرض لق ىبلاولا نابيلس نب ةمرخم نا هيبا نع ريع
 سمخ فلخاتو ةهثتام سمخو فلا -- اولعاجت هناو نيفلا ثعب

 ناو شيل ىلع ايو سابعلاو ةملسم عم ةفئاصلا 1-00 ةنام

 © كلملا دبع نب ديزي ىب دكيلولا ىلا اهيفو

 هللا لوسر دجحسم م 5 كلملا دبع نب#* تنيالا اهيفو

 00 ا بسجل ادق ل رسوب تضارب
 وهش 3 مدلق ككللا دبع نب ديلولا هتعب ىذلا لوسرلا تحيأر

 لوسرلا هب ملق ام سانلا لاقف ارجاتعم مدق هه ةنس 8لوألا عيبر

 لاخداب ةدماي نتيلولا تانكي زيرعلا دبع نب وع ىلع لخدف

 ©6) 8 ىلا. )ا. هدمع 2) مخ زيؤوبيح# و 5ع0. هك. 7277105 اتا

 زوحح © ةباغلا كسا. ©4) 2 هدم. ءا 50. سايعلل 25:0 سابعلا.
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 مى نس لل

 يا فاس 2 00 تل

 يا  ليصفلا نبأ نارمعو

 نع تباث ىب كا ىتدح اميف ةخةنسلا هذه ىف 2 سانلاب محو

 5 ريرعلا ىبعا ىب ريع رشعم لأ ىع ىسيع نب قاحكاسأ ىع هركذ

 0 خنسلا هذه ىف* ةنيدملا ءاضق ىلع ناكو «ةنيدملا ىلع ريما وهو

 ناكو «ريوعلا تبتح نب ريع لايق نما متحلانب

 نمكحلا هللا دبع نب حارجحلا لبق اميف ةنسلا هذه ىف ةرصبلا

 :0 دايز .ةفوللاب ترثملا ىلع. ملفي «ةظنيتأ ىب كلا ىبع اناح

 ىدوم قنأ نب ركب وبا ايتاضق ىلعو هللا نكيدع نب ريرج ىبأ

 © ملسم نب ع ناسارخ ىلعو « ٌىَرعَشألا

 نونامتو نامت ةنس تلخد مت

 تاححألا" نم ايبف نك ا

 15 نوصحح نم انصح نيماسملا ىلع هللا جذف نم ناك ام كلذ 9 نفذ

 ىلع ناكو اهب اونشو ةةرخآلا ىدامج ىف ةئاوط: يحي مولا

 «كلللا كبع نب كيلولا نب سابعلاو كنالا كبع نب هلع سيك

 هباكتأ ىع هتذح ديزي نب روث: نأ ىدتقاولا رع نب نمك ركزت

 ه) 8 نالاوب تسل. )٠3 8 نارمعي. -' 2 0177
 000. (نغ 14 ةخباغلا كىلسأ ©ع[) ليضف. 2) 8 هدط.ز © هده.
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 انفي

 أ. ملا نس

 اًذك عضوم ىلا هدب فثنت لجر عم هب ثعبا لاق همنكت نا

 هعم ام عضي نا عضوملا كلذ ىف الجر ىلار اذا نمو اذكو

 لغب ىلع ةدلبمح من* 5 ىف لاما ملسم لعجن معن لق فرصنيو

 اذاف اذكرو اذك عضوم ىلا لغبلا اذهب قلظنا» 21 لولو لف

 لجرلا فقلطناف فصناو لغبلا نع ل اسلاج الجر تيأر

 لوس, هيلع ًاطبأت هداعيمل عضوملا ىقا نالأو نك دقو لغبلاب
 فرصناف هل اذب لق هنا نظف هدعو ىذلا نقولا ىضمو ملسم

 ىلوه ءاجو عضوم ا كلذ ىف سلجغ نيلنقيق ىنذب نم لجر ءاجو

 ىبلغتلا ءماقف عجرو لغبلا نع ىكحن اسلاج لجرلا ىارف ملسم

 ىلا لغبلا داق اذحا لغبلا عم ري رثو لاملا ىار املف لغبلا «ىلا

 ىلا راص ىق لاملا نا ملسم «نظف لاملا ذخأو لغبلا ذخأف هلونم
-- 

 ام لاقف ىلم لاقف هيقلف ديلا بانحا ىتح هنع لعسي ملف نالأو

 هوكشي ملسم ناكف لق ملم ىدنع كل الو اعيش تصبق

 سلاج ئبلغتلاو هاكشف ةعّيَبُص ىنب سلجم ابوي قف لق هصقنتيو
 ةلونم ىلا هب فلطناف نبخأت ملاملا ىع هلأسو هب الخن هيلا ماقف
 ضبقا لق معن لق مئاخلو لق معن لاق هفرعتا لاقف يرمكلا يرخأو 2 6 5 تلم 1 5 9 1

5 2 

 7 ىتلا لثابقلاو سانلا قأي ماسم ناكف ربخل مدبخاو كلام
: 0 5 5 0 

 رعاشلا

 0 دك ل 66 | مز 2ةدهليحما" 2 8 لا

 24) 8 ىلع 28 5

 /) 8 ىنح.

 ©6) 8 1م5عت»

 ركز 2 هرض. (هعزر لش ان[ 2660 (52) 2 © ف



 ملى خاذس ١1

 عجرو ناسارخب هلثم اوبيصي ف ءىش كنكيب نم نيملسملا ىديا
 يلا تباجو ليخلو السلا اورتشاف نوملسملا ىوقو ورم ىلا ةبيتق

 ىتح سالسلاب اولاغو ةّدعلاو ةئيهلا نسح ىف اوسفانتو باودلا

 ا تيمكلا «لاقو نيعبس صولا غلب

 : هبئاحاع 2ىصخحت ال هننكيِب مويو

 دَدعلا ًاطخأ امم: ءاراكب انو
 ىلا ةبيتق بنكف ريتك .ًاببرثل هلآ نما لاو حالس ىئاوخل ىف ناكو

 اوجرخأف هل نذأف دنإل ىلا السلا كلذ عفذ ىف هنذاتسي اجد

 نسانلا ىف .ةيشقف رفسلا *لاو بخل ةددع نم ىقارخلا ىف نأ اذ

 ؛ه لبق ءمكيزغا ىلا لقو سانلا بدن عيبرلا مايا ناك اًملف اودعتساف

 ءافذألا ىلا اوجاتتحت نا لبق5مكلقتناو دارلا لج#ملا اوجاتتحت نا

 نم ربع 0 لمآ بأذ حالسلاو تاودلا نم 020 ةلع 3 راسف

 «وخلاصف ارا نم قو 7 تكشموت و ىآذ اراب مما مَ

 السم نا ىدع ىنب نم مايشا نع لايخلا وبا انت ىلع 4لق

 ةلاق هكعدوتسا نأ بحا مالم ىحنع نا* نالاول لق ىلعابلا

 بخلا .لاق :سانلا هملعي عا ةزكتا ال ا * اموتكم نوكي نا كيكا

 2) 8 تاق. © وص. 7و ندعلا ك لق 00 بيصخل , 6ع

 العال ياا لك 1117 ا 6) 82عاك5. ليك , 5601 1355©

 8ولكأ هتتغ د]1115 01015 2022 كيلس 2150 دنكيب 1215م كىيدنق 2112-

 ءكمكلتغ, ان1طعططواتع >017ةطح عواتع جائت لع ه0غه22 ق2[,
 '”1 1“ 0) '8[1 ىضقت. 0) 8 مكيوعا ءأ 220 مكاعملا»

 رك) 8 هدم. م)|8 تالا 20 8 تكشموبر 0 تككشمز ©
 21/0800. ةةبر ةصتخم 7. 5ءاجعأعتت (/رممو#م 2 موئ, "8. 20 6

 لاق ©( وانقع ةءوتتاتسأالظ ان5لائع 30 76123 ىمجربلا ليصفلا 2:
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 امم ملا خنس

 طئامخل طقسف همدهنتف بشخل ىرك نا اهقيلعت نم غرف اذا
 13 62--0--- تدكنلا» 7

 اوذخا نىميف ناكو ةلئاقملا نم اهيف ناك نم لتقف ةونع اهب رغظف

 نييملسملا ىلع كرننلا شاكتكسا ىحذلا وح ناك روعأ لحجر كيلا ف

 لق لخين ام عصانلا ميلس هل لاقف ئسفن ىدفا انأ ةبيتقل لاقف 5

 ام ةبيتق 2لاقف فلا فلا اهتميق ةينيص «هةريرح فالآ سيخ

 '0 ردها اذه نييلسلا .متانغ. .ى داو هادف .نا ئرث' اولق :نورق
 رهلو اذبا بلسم كب عرش ال هللاو ال لق اذه ديك نم غلبي

 نع سايا نب بلهلا نع - وبأ لاق ىلع لق «“, لنقف هب

 ىنب ليحا ىودعلا 5 ئب هللا ننعنعغ 0 الا 3

 سوهيب نب سابأو 7 نيمألا نب نيمألا هيمسي ةبيتق ناكو ناكلم

 َتِبَح هيلا اغفرو ةبينق ىلا هاعفرف :مانصألاو 8ةينالا اياذأف ىلعابلا
 ها 3 ا

 هيف َعَجَف هاملغأف افلا نيعبرا هب اًيطعافب اميل هبهوف اباذا اما

 1 لاقتم فلا >ثامو 5 مف جرح دع ة ءاياقأف هايدنب نأ ايمو

 <©) 8 هده. 8م) 3 الجر. 24) 8 ريرح بوث. 2) 8 لاق.

 76) 2 عورت © ةملسم. /) 27 نيسللو. م) 8 ريمالا نب ريمالاو

 0000 للا لش 10 ل 6 لأ كالا 2 :ديتالا و 6

 ةرصعم0. انك عع. 2) 5اتمزم1عدكتتسح ء5أ 1[ 71066115 نم منص اهب ناكو

 001 نط لطم 10: ط١, 8. هع 197كلر 6 ةدعتب.ب 1و 506 ةطتقتعا

 زا 156. لاق. 7) 15 2 :عةءعمخ ممدص. ءتص620. ايبس. '22) 8 ©..فر



 مب خنس اذى

 نم ثيدحلمل اذى رهظ نا اذهع هللا ىطعا « ذاو كريغو ىريغ

 كناسل كلمأف هب هتدصأ هذ انيرح 0 يضقنت ىنح كدحا

 نانا رق ساسنبلا نداضعا ىف تفني,تثيدشل اذلك راشتنا 207

 لاقف اوقرطأو اومجوف هرذنت لتق غعارف اولخدف ّلق ؛سانلل

 5دهنظن انك انا ! اولق هللا هناحا دبع لتق نم مكعوري ام ةيينق

 ىصضم 24 دقف يقوي كلا ناكل ماشاغ ناك لب لاق نيملسملل اككا

 جنوقلت متلك ام ريغب و جيقلاو مكودع لاتق':ىلع اوذغاف هلي

 نصح ةيبدقا شنت عداصم ماوذكلو نيبقاتم سانلا اد

 اوقتنلاو ( اوفحاوت م را 0 نيد ايصال 00 8

2 3 

 اوقرفتف ليخدلا نع مثولغشف نامل 3 خعبتأو ةخنيدملا نوديري

 لخد نوه مصخعأو )وءاننن 0ك ل داكري نوماسملا 6 #خغبسكرو

 اهمدهيل اهلصا ىف ةلعفلا ةبينق عضوة ليلق مو ةنيدلاب ةنيدلا

 5 1 يتق ىنذب * نم داسجر عخيلع لعتسأو جخغاصف جلتصلا هولا

 مانم ناكو نيننت وأ ةلحرم راس املف عوجولا كيري مهنع لكرأو

 اوعدجو هباحكأو 7لماعلا 2اولتقف اورفكو اوضقن ئيسارف سمخ ىلع

 ديري وهو بشخلاب ؛«اهيقلعف ةنيدملا لصا ىف ةلعقلا عضو مث

 هردلق © كفا 4 1" ىبضقمو ىضقند, 82 ىضقني. )1 0.

 2) 10 كا رديت (ع] رخكتو) سر 5 2 مهل. ىز 5

 موقلاو. 7) 8 داواسم. 2) 28 أوعجارت. 2 4) 11ه 18 ه6 0و 2 دك

 710عأان1 ملبق 5مل معءوعدغم طمقتت. ءاصعت0. )2  8 ةصقعات مهيلع.

 7) ]1 اهلقعف.



 اتاي

 امك ما دس

 ىسيع نب نوراحتو ىزاولا دماج نب 9 نيسح نع#* كدبأ نع

 ملقا كزين ملاص امل ةبينق نأ ءعريغو احم ىلا 3 نب سنوي نع
 نم راسف كنكيب م ةخنس ةنسلا كلك ىف اغ مث وزغلا تنقو ىلا

- 

 رهنلا عطقف مل ىلا ىضم مث لما قا رث* ثور ورم 4 أو ورم *

 ةفيدم اهل لاقي رهنلا ىلا اراضب ىئادم ىدا كو دنكيب ىلا راسو

 اورصنتسا عتوُقَعب لزن اًملف ارا نم ةزافملا سأر ىلع راجتلا
 قيرطلاب اوذخأو ريثك عيج ىف مونأف هلوح ْنَم اوذمتساو دغصلا

 ربخ هل رجع رثو لوس, هيلا لصي رو ٍلوسر ةبيتقل ذغني ملف
 دن قلع جاجشلا ففشأف جاجا ىلع هربخ ًاطبأو سيره

 مو راصمألا ىلا كلذب بتكو سدجاسملا ىف هل ءامدلاب سانلا رم

 نم ىرخنت هل لاقي نيع ةبيتقل ناو لق “موي ّلك ىف نولتتقي
 ةبيتق منع ًاثفي نأ ىلع الام ىلغألا اراخ لها هاطعأف مجتلا

 نيصخ نب راوض بينق سبتحاو :سانلا ضهنف ىلْخأ 8لاقف هان
 جاجا ليع دقو كيلع مدقي قمطأ تف يع لاقف * ٌىبضلا

 برضا لاقف هالوم هايس ةبيتق ادق ورم ىلا سانلاب تفرصنا ولف

 «) 8 نيسحو. (65) 12 نع: ء) © هدص. معجطو اصلع ةركذ

 ©« 1م5. مث لاق. 42) 0 هرج. 2 هدض. 76202 لنكيد - راسف.
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 نب ةورع خنيدملا ءاهقف نم ةرشع اعد ريظلا ىلص املف اوملسف

 ناجرلا دبع نب ركب اذ ىب هللا تبع ىب هللا 5 رميا
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 ليعاسما' نب ماض فلا لا يح لا نيلولا 00
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 انيذويو انراوج ءىسي ليعاشم“ا نب ماشعأ ناك لق ةهيبا "نك رع

 ه) 8 هدم. 2) 2 ه6 ( ةيتحير ] 020220 )8 لا 2) تعش

 لاق أ 011364 50111124111: 1150116 31 6 هنئالسر لعكحر اامثو 5.

 4 8 هنيذوي. 1 ر/8 16. ور مكونا سل مرآ سا 0005

 نع دم نب نامحولا لكبع.



 ازمل' مب كنس

 ©هتطرش نع ةبّلهملا نب* كلملا ٌنَبعو نامرك نع ليلا كنا

 كلذك « ىموزخملا ليعامسا نب ماش ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 0 ال ا ايااسلا نع دكذ نبع نبت نيد ىتدح
 دلك فقارعلا ىلع ريمألا ناكو «ىدقاولا لق كلذكو رشعم شاق

 نب ةريغملا هةفوللاب ةالصلا ىلعو ؛فسي نب جاحمل هلك ىشملاو

 دايز ٍجاَجْحل لبق نم اهب برلل ىلعو «ليقع ىبا ىب هللا دبع

 اا9 ؟مكجلا نب بوُبأ ةرصبلا ىلعو هللا يع نب ريرج نبا

 © ملسم نب ةبيتق نراساخ

 نينامثتو عبس ةنس تلخد مت 0

 اتاك ءااسصمك نك اط ميش ركذ

 ليعامسا نب ماشع كلمل دبع نب ديلولا لزع ةنسلا هذه ىفف

 لايل عيسل دحألا ةليل ركُذ اميف اهنع هلزع دروو ةنيدملا نع
 عبرا اهيلع هدترما تنناكو م. ةنس 4لوألا عيبر رهش نم نولخ

 ْ ©دوتحأ وأ رهش ريغ نينس ؛5

 لق «ةنيدملا زيزعلا ىبع نب رمع هثيلولا ىلو ةنسلا هذه ىفو

 نيرشعو سمخ نبا وهو لوألا عيبر رهش ىف اّيلاو اهمدق ىدفاولا
 «ناورم راد لزنف اريعب نيتلث ىلع مدقو لاق 17 ةنس قلادات

 مذق امل لق هيبا نع مدانزلا ىبا نب ناجرلا دبع ىقّذدحف لق

 2) ( هدرم.ز 8 هدط. فسوي. 6) 8 هدح.ز 2 هدم. 7622 كلم - لزعو

 نع ب أ نب“ ء) 8 هرم. 2) ظرخالا. (ب هده. 76252 نيبنامتو - كروو»

 ©) 8 هتراما. /) © دايزلا, 1" داسرلا.



 ا أاملأ

 35 هد : 1
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 ةرارضلا ىوَذ ٠ نيعفانلاو أولو املا ناي هاشم
 ةهد.- 0 1 م

 5 رد ةوالكلا دنع اهب مهقحا مهو*

 ىنم رمألا [ادف 01 ا دحا ناكم ملعا ام كللا دبع لاقو

 ةاستاس نك

 ء كلملا لمع نب ديلأولا ةخفااخ

 0 هنأ مركُذف ةفالخلب كلمل دبع نب /مديلولل عيوب ةنسلا هذه ىفو

 وبنمللا ىعصف دحسلما لخد هربق ىع فرصناو هابا نفد امل

 هللاو نوعجار هيلا اّناو هلل انا لاقف بط سانلا هيلا عمتجاو

 معنا ام ىلع هلل ا 6 يما تومب انتبيصم ىلع ناعتسملا

 هتعيبل م5 نم ّلوُأ ناكف اوعيابف اوموق ةفالكل نم انيلع هب

 15 7 ليقي وهو ماق هناف ىلرابصا مامك نب هللا دبع

 اَهقيَح «ٌرودحلللا تارآ نقو .ايقوق ل حلا للا
 :ًاَهَقرَط كوؤتف ىح نينا ايكج ذل

 2) 61 كرت تكللت ٠2) مر ثكصت فلل يح ©) 2 نيعباشلاو.

 20 اهشراب فسحا يف. ه) 504101 11273. 12 8 5و1 ا

 رفعج وبا لاق ريك 8 نيلولا. 2 م):8 اوركدما) ١ )0100 كل

 ثور مر تما تكانل ا اها مال كك نوكرشملا» 2 هم

 تطاط#. 200. ؟ءنونسص اهقواو ايلقت كولمحو.
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 اال ما نس

52-2 

 دموق ديس ىشولا ليس رصباف

 0 0! 0 هكا اضن اداكو
 د 3م 5 و 3 1 هد

 منا 00 00 هي
0 

 ندو2 وه

 اذأ عتنأ ىم.هل 0 عا ىرأ تنك ام, كلمل كبع لاقف.5

 كتبرضلو ثيبخل مكلصأب 0 الوق تقل ملعت ام المل هللاو

 كلما كبعل ةباعتلا 0-2 هللا ىبع لاقو « تون ىنح

 ىك ريخ انو ناعما ىبأ ىنباي
 كو 7 نيد نأ * يذلا دادس تن

 ىتحس رمل لعكي ال ىذا تن 10
 د 2056 5 هدو

 قحولا )ف بوح مكنع شيرق و بيح
 ىسصولا 01 ارد ف 0 5 0000 كاذ ىفِو ىصاعلا 5 9

 ا يحج ددضتتا ن
 ىلكلاو ريكشلا ىف 4 نينعاطلا 1

 ىطْخلاب 6 فويسلل 00

 ىرح دق ام اووكف لاتقلا ىلا

 2) 0000. ليبس. كوي. هدم. طتتتطصع 7عدكاتلتت. 5) كرو. مثنأ

 نف أوربخز ( نأ. 127121. هعه02عقر, 11, 7. ةططقتع.). ) طص. شط".

 ©« كين. لقت. 2 4) 18 مكتقأملا 2 ©0000. ىلغتلا, 564 ء؟ كي.
 2.211, )هر 22. 00113141101 >2 215 71515115 10ءات72 015412624 1211

 605 و1105 121036 لكيم. 211 ."٠ 5هل 1ععم 721016

 00017 نيدلا اذ م)8 ببييح. 208 ©« بوجل 023

 ه1-44., 111, ,١ نونعاطلا. 2 2) 722. فويسلا ولاصوو.



 م خدت اأن

 كولملا امأ لق لمتكا كولملا» أو لمضتا تيكر دا نظر لا ىف ل 1

 ٍجّلكو اماوقا عضيو اماوقا عفيف نامزلا امأو !دماحو اًماذ الأ را ملف

 عطقنم هيف ام «ٌّلكو عريغص مرهيو متيدج ىلبب هنآل هنامز مذي

 ملق نم لق امك م لق مُيَق نع ىربخأت لق لمألا ريغ

 وي ميمولاك اوُكِبضَن رمح 0 0 ىلع راهنلاو ليلا جرد

 مينو ةورستو ربع تعبي انا كتف مراد 17
 بولا فاتح قضم نع تلو مدل ن7

 1 ش ءمكنم لوقي مف لاق
 لاجرلا نم لقعلا قتل ناس اوقلُخ مذم سانلا تا

 0 نا م ريع اليخب بست ليل ىنغلا ناك نأو

 :لاخبلا نم يوعحاسم ادا اذه مشو مدلجع ىرذأ /ءامق

 / ىلاَمَللا ختداخ 0 00 22 اينخللا

 نب حيل لا 3 ورع «ةقيطق وبا لق 7 ىلع لاق 2ث لق*

 ؟ناورم نجح كلملا ليعل لظيعم ىبا نإ 007
 2 د

 15 . ئملع موسم لقتل 00 3 تك

 ت) 8 © نق. )5  © ع( فم“ تكلل لإ 2) 612 ثم فلتلتح

 2) 6000 اناسير افلا فلل ا 266 62) 8 مكبذو لك طمس. ذطل#

 11: ١ رز 122 ه[ فسم. فلل كفا" ىي) 8 اودناكفر فمن فللط اعهبباحل

 2) 2 الف. )2  13 2 >1 لاكنلاز 8 لاخلا ه4 2001 ذم طق
 مارك لقم لاخبز ثن. ثطلتا. انآ 16ع. 2/6 2051:عاماتتت 11111 1©7-

 5الزظ 02: كلا تال“ ىراذ 022 راك 2011 2-5 نب 715

 ةعبطتقا» ه) 61مل 61110 )1, 2972422 1 15 مر ذا ا

 سليعلا 47) 8 اح (516). 7 7 ىربلا.



 || نوع مخ“ زئنس

 هجاوزأو «دالوأ ركذ

 هةدآلو همأ ةشقاعو 8 وكر ناد. خاورطول 6 اميلسو- قيلولا "جسم

 نب ءةميذج نب ريقز نب ثراخل نب ةءزج نب سابعلا تنب
 || ا نيادعللعا نشب كافل نبأ ناله قب دعبوو نب دتحاور
 ةكتاع عما منقل “م و ةدءرد ةيواعمو 4 ناورمو كيزبو « ضيغب 5

 ماش مآ أ همأو ماشقو «*نايفس ىبأ ىب ةدواعم ىب كيزي تنب

 1 11 يقلل نب .قنيلولا ا نبأ ءاشعا ىت-قيفلمبا "نب .ةاشك عنب
 راكب 3 ركب ودباو. «هدلشع -ديَتَب .طتشتاتا اهبل“: قدتادملا' "لاق

 جرد /مكحلاو « هللا كيبع نب ةكلط ىب ىسوم نينب ةشثام

 كبع تنب ةمطانو «ناقع نب نامثع نب وريع تب بوُيَأ مأ همأ ©
 1 لضاعلا" نب ”حللاخ نبيا .ةريغملا تدب ةيبغملا مأاتهمأ كىلملا
 كيو ةسينعو ركنملاو ةملسمو هللا لبعو «ةريغمللا نب ماشع

 /ناكو ىضنثادملا لق <« دالوأ تاهمأل ٍجاكحلاو ريخل و ديعسو

 [ لابلح- نب .«ةملس“ تنب .ءارقش انيتكذ نوم ىوس. ءاسنلا.:ىم :هل

 نبع ثنب اهيبا مأو مع بلاض ىبا نب ىلعل ةنباو ّىئاطلا
 1 يلبس ' نا نزيغو ةناوع نبع نئنثاذملا ركذو ««رفعج ىب هللا

 كلملا دبع ىلع لخد ىبهقلا ةنابن ىب بهو نب #7ديز ىبأ

- 

 ه) 8 هدحنز خص ةثطلط#. ان >عع.ا 35) 8 ءرجز 7. ؟؟نفاعسل. لكك

 403ْ 8( 5 ههييوخ 12 011004 كح. 3-21 هغ '170 , 5ءل

 50 مرورسم» )6  ( اوجرد (هأ “؟120, 11, "8و 0 11 ءحعشم ىلع

 طوع (ةصختسص 01غ دلسع !طعتك هاطلتودء). رك 8 ةصقعت. ديبع ىبأ

 مُكَلْلِو هللا. 0 ى) 8 لعسو (. 1نداعصك مدننا, قوو, كس. ةطل#ب
 اذ 2)6261 28 ناك: 2) ]2 ملسو 14 ماسم». 6) 0 سيلح 5

 كك. 110:11. 2) 15 م0010. كح. ثطآت؟. اذ 1325 خملسم.

 #2 7 ليون.



 ملأ ةذنس لاك

 ثلث هننالو تناكو «فشمدحب مث ةنس* كلما دبع تام لاق هنع

 آم 52 -

 ىفوت مدي 6 غلبم نع وبشل ركذ

 ىتّدح ام هيف رشعم وبا لاقف كلذ ىف ريسلا لها 5 فلتخا

 ةوبأ ىتدح لاق رع نب نيك ن © لاق ل عس ىبأ نع تثراشلا

 ©« ننس نوتاس هلو ناورسم نب كلا ديع تام لاق 3 حيت رشعم

 نيشيخو م نامت ىبا وهو تام هنا انل ,ىور دقو ىدفارل د
 5 5 تك

 3 م ةكمخدس ىكلوو لاق هدلوم لام وسفو تنسينا لوالاو ع لاق ةمتس

 وو هيبأ عمهر اىلا موسي كيهنتتو و هضر نافع ند نامتع خفالخ

 اموبأ و 5 انهيح 0 نب 1 ىنئادملا لاقو ؛ نياخس رشع ىبا

 © ةنس نيتسو ثلت ىبا وهو كلملا دبع تام هنع كيز

 هتينكو هبسن ركذ

 نصاعلا قا ى د مككلا نب نا نب كلملا دبع هناف هبسن امأ

 رت هنيدكا 6 ©«فانم دبع نب 0 ديع نب ا ىبأ

 15 صاعلا ىبا نب ةريغملا ىب ةيواعم تنب ةشثاع ل «ىيلولا
 د

 8 تايقرلا س ىبأ لوقي 7هلو < م خيمأ بأ *

 ا 2

 20 مورأ 0 00 ةشئاع 6 ل

 ايتو كح ترص اهنئادلل نتيكك 0

 ©) 8 نينامثو تس هنس فشمدب. 2518 فلتخاو رفعج وبا لاق.
 26 ظ هده تك اذ جايكاما هك 82 نقف. رز 01 كمل كانا از 5

 ى) 2 هرم. /) © هده. هلو ءأ 0113 5ءوانات24015 150112 20 اهئاولغ

 ا 2) 01 فك كالا اذ, لمي 117 تك كك ككل اخ

 /2) ١750 تشمو. 40016 12510151 1761811123 :

 اهئامس طسو سمشلاك اكرايبم ,مغا تدلو



 أزنبإ مث زئنس

 ثادحألا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ

 هكلهم ناكو نراورم نب كلما دبع كاله كلذ نم اهيف ناك ام

 رك ف نع كنبات ىب دج خت «“ اهنم لاوش نم كعضصنلا 3

 كللا لبع 000 ا تاع وع يسم ود ىاجملوو

 4 ثراخل امو «.ءرهشا ةسمخو ةذنس ةرشع ثلتق هتفالخ

 ىنثدح لف 6 نب لي نع كعس ىبأ نع (ىنتحح مناف

 00 اوبل عدلا نع نع ىلإ نيك
 رشعم وبا ىنتدحو رع ىبأ لاق يعز“ نس ناورم نب كلما 0

 سيبذل مويسبل فيش ملب ناورم نب كلملا كىبع تام لاق و عيجن

 (نييخس عسن 7 ناك افصنو أرهشو كل نيرشعو ىدحا و مول

 ماشلاب خفالخاب هبلع ماسيو 0 د هللا لبيع اهيف لئاقي ةاهنم

 نب هللا دبع لثقم دعب 7 ىقبو كنعصم لتقم دعب قاوعلاب مث ؛5

 عبس الا رهشا ةعبرأو ةنس ةرشع كلث هيلع سانلا عابتجاو ريبولا

 كيدز وبا انت اميف 72 هناف ىنئادملا لييحتا نب ىلع اماو «.لايل

 كلا 102561 نما (065) © 200: فقشنمدب. م) 0 200. كلذو

 ريبزلا ىبأ توم لعبر أ هذ. 0136 5ءوت11126115 05006 20 62

 اموي رشع 0. ازيا“ 1 2. 42) 8 200. ديحم ىب. ه) 3

 كتكاولا» را عيتجا. ى) 8 جيكادز 1ك طاطخطقط. 220,
 ال616 7”, 62. 0 8 ء. ص 8)2 نم 7 ناكو. 8)7 هدم“

 7) 7 ىنعي (51. #) 8 ذصدء>. لاق.



 مه خس ا

 ىيع نا انباكتأ نم كيغو رفعج : ىباادللا قيع ان لق بخل

 كبع لقعف م ةنس 0ىدامج ىف* رصم ل ناورم ىب زيزعلا

 ىلا* امهل ةعيبلاب بتكو دكهعلا ناميلسو دكيلولا هينبأل كلملا

 سانلا اطءدف ىموزخملا ليعامسا نب ماشعم ذتموي هلماعو نادلبلا

 ةهابهل عيابي نأ بيسملا نب كيعس اعدو سانلا عيابف ةعيبلا ىلا
 اظونس نيتس ليغامما "ني ماهم هبرصق ظنا ىتح مال لو
 هب ورك امله !ةيدتلا ”نمآر مب" لبن حل رعت ناسا ل ا

 تننط 6 ىلا الول هللاو لق ئجحسلا الا" اولاق نب '5نوركت نك ل

 نكسلا ىلا 2هترف اذبا نابتلا اذه تسبل امل بلصلا هنأ

 10 هرمأ نم ناك امو مدفالخ هربخي * كلملا كبع ىلا بتكو ءدهسبحو

 ناك هللاو كيعس لوقيو عنص اميف همولي كلملأ دبع هيلا بتكف

 و نم «قنع ام ملعنل انو هيرضن نأ“ نم همر لدتت نأ

 ١ 8 فالخ و 5

 .رمردحلا ليما ؟ نا مسع عسا كك سان ١) محو

 ه5 ىئسيع نبا قاكما نع :هركذ !نيعا تبت ”ىب' نأ عاش ككل

 قوشملا ىلع لماعلا ناكو 0 9 كلذكو ء«رشعم ىبا نع

 © فسوي نب اج اكل قارعلا عم ةنسلا هذه ىف

 نرد ه) 8 ةدهن 2 18) 2 نوركت. كنب ثطلس )+ نا 266م ا

 2) 8 يكف. "2 8 « قا ركام هفالخ رثخا امل

 /) 15 8 م:26عمع0. رفعج وبا لاق. 2) طه 2 ع رفعج ىبأ لاق

 (0 012.6 ىدتقاولا دس للذك 1. 2376.1 )198 مدا



 أي. مه ذخنس

 غلبو قرتسيف ىننهبلصي تلق «نلتو وسم ليوارس نسبل
 هوعدي نأ ىغبني ناك امنأ اماشه هللا بق لاقف ةربخل كلملا دبع

 © منع فكي وأ هقنع برضي 6« قأ ناف ةعيبلا ىلأ

 هدعب نم مث كيلولا هينبآل كلملا دبع عباب ةةنسلا هنخ 4 قو
 ىلا امهل دتعيبب بتكو نيملسملا ديع يلو امهلعجو ناميلسل
 ا ريل نب ىيعس اعلا نم عنتماو سانتا عيلبف» نادنتلا
 هب فاطو ةنيدملا .لع كلملأ دبع لماع وحمو ليعامسا ىب ماشع

 كلذ نم ليعذ ام ىلع همولي ماشعم ىلآ كلما دبع بنكف هسيحو

 غلب ءىتح وعش نم نابت ىف هب فاطو اطوس نيتتس هبرض نو

 دعس نبا 2ىنتدح ملق هناف ثراحخل ملاماو ««ةينتلا لأ دب 0

 سي

 هريغو رفعج نب هللا ىبع انث لاق ىكقاولا رع نب كيح نع

 ١ اقوندألا قب رباجم- رييزلا نيب هللا كبح .ليتسسا اولق انباكأ نم

 لاقف رييبزلا نبال خعبملا ىلأ سانلا اعدق :ئيدملا لع ىرعزلا فيع

 00 هبرضف 1 / عينج ىنح 1 نيل ند كيعس

 رع نب 0 نأ 7171 لبعد / ىبا نع * ثراشلا دا « دعد

 ه) 8 ىنللوز كص. كط]تال. انأ 5عع.ز 2208 ىدرتسيف. 2 0) 1 ءأ (ن هده.

 هل فم. فطروج معو 8 هع772 1.1. 2 815 نأ. 4) 12 85 0236.

 وفعج وبا لاق. <) 8 هدم.زر كد. ةطارس. )لع انغ عع. (ط. ائطم 53و

 16 ع. نابقر هك. 1طص 106. 8“ 1. دنا 112 ءالقصم 720 "فخور 16

 ادد ظكلطفل]1., 1, >9. . رع) 20 هنت امأو عأ 01136 5011111211115 15011

 30 76253 فالخ الو 2. اان 1. 23. ى) 8 هده. ) 8 ةطقعت“» نع

 2) 81 عينج. مز 85 بط عينك. 47 8 نب 7 15

 125. لاق.



 مه خنس انزل

 دبع هللا محري لق مث ةعاس مجوو ىكبو عجرتساف ريزعلا دبع

 نيا رق هيف نك 'امو انكرتو هناشل ريرعلا ليش هلو 005
 هجرا ريزعلا تبع .نأ لاقف ىغ نم قاد م رالا لك

 رمألاب موقي مسقو. ملح ,نم:ساعلل كتب دوا ةليشسل سا

 5 تاضرأو (دانلا ىبس ل ريمأ اب تملق ىرث نمف ىدلعب نم

 ىرن 5 نومف هللا « كقفو تقدص لاق كلملا دبع نب كين ٍلْصْفَأو

 ناميلس ىع اهلذدعت ىيا نينموم لا ريما اي تلق هذعب نوكب نا

 اهلعجن اهاياو كيلولا انكرت ول انا ام) تيقفو لق برعلا ىتف

 ةعيب تيتكف هحعسي نم ناميلسو بيلو اربح ل00
 ؛ه ىنّلوي ملف كيلولا ىلع بصغف هدعب نم ناميلس رق كينولا

 نبأ ىع#* 2 لقا 1 فكددعلب نم ناميلسب ترش نيح اعيش

 0 نسورسلا لكلا نب ماشه ىلإ كلمل نبع بتك هةبذعج

 نب كيعس ريغ ءارعواس ناميلسو كيلولا ةعيتبل سنلا 27

 ماشع هبيضف ىح كلمل ىبعو عيابا ال لقو ىأ هذاف ٍتيِسيلا

 ؛ةاوناك ةنيدملاب ةينث 0بابُذ ىلا هحرسو ىوسملا ل 2 يرض

 اوهتننا املك ةلتق نودي د 7 جنا ن ضف / نوبلصيو ءاهدنع نولتقي

 ام 7 ىنوبلصي 59 هنا تدننظ ول لاقف و عضوسم ا كلذ لإ د

 2) 1:3 «م00.بز فه. مطل خ ىكقفوو. 5 مزال نك نا

 نم لاقز كد. ةطلاا. انك 260. 2 8 هدعج ىبر 2 ها © نا ىع

 هيدعج : هك هق.' ىاايس معمر 1.16, 8ءاقللا 1 1ك

 4) 8 بايد. )  8 هدصنر كص. فطام. ها 264,11, "لل ا

 /) 8 ذهمكو. اهبز خص. قطا. نغ :هعلا ى) 8 مئاز ثم. قطا. انك 26م

 امر 0 هنا 212 ىتوبلسب
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 ام مم خْئس

 «ةبعللا برو اهامتلن ريكا هللا لاق ههللاو ال الق طق اماح امتفراق

 لق دارا ام ىلا كلملا دبع بيجج نا زيزعلا دبع ىنا املف لاق
 )ااا ا ال ا ندا تعا يلا كذلا نبيع

 « عل 0 حرس هبيلع اعدف دمأ نييتموم ا ريمأ ىلع 5 ماشلا لأ

 يحن بتكتسي نا هيلع ريشي كلملا دبع ىلا اجل بتكو لقو
. 7 14 3 

 الضاف انومام الجر تدرأ نأ هيلا بتكو «؟ىراصنالا ديزي نىبا

 امو* كس هدنع 2عضتو كسفنل هذختات اموتك املسم اعيدو القاع

 دبع هيلا بتكف ديزي نب يح لخانأت مىرهظي ن ل ب ل

 /ديح لق ءابناك كلمل دبع هنختان و هليخ ىلا هلها كلملا

 ىربخا الا ايش رتسي الو ىلا هعفد الا باتك هينأب نكي ملف

 00 السل الا هلايع نم لمع ىلا "بتي هلو" سانلا ةدمتكو دب

 0 ا يا

 ىلا هعفداق بانك كعم ناك يف تلد ال لق دل تمدات دل

 ام لاقف جوخ انينموملا رسب أ 1 قفرضح نم ضعب غلبأت لاق ال لاق اه

 هنا مع, تلق باتالا فخ لاق رصم نم مدق ليسر تلق اذه

 ملف هتلأس لق »تلق هل مدق ايع «دلسف لق بانك دعم سيل

 ىف نينموملا ريما اب هللا كبجا لاقف هتلخدأت هلخذأ لق .ةربخ
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 منج تبوس ايدول بج سابسدبتتلا

 مدد لا امك

 روس وجت

 2 ينب وايام
 مي

 بت وس ادم بعت وجاج

 غال

 تايرس ايسانسض حلا لل ل للا ب ل لا ا

 مه كنس ١14

 5 057 3 هم م ع

 امأرم كك 0 كلذت 0 ةبنب ىلع ىف“ د 53 بقعل

 ءاَماَتتْلأ هاطيأ * كّلملا عحكصف وذ هدر راقأ 3 5 نمذ

 وبيصأ اب هل لدحلا لاق زيرعلا نكيع دذإ نارمع ىتكللا دبع لاقف

 ىبأا رهأ لبق كيلولا عبد كلا كدع دارأ 0 لاق «نينموم ا

 ١ نب 0

 هىنأ اًملف ماصع نب نارمع كلذ ىف ثعب جاحد نآل ثعشألا
 ؛ كريزعلا دبع تام ىنح دارأ ايع كلملا دبع ضرعا ميزعلا دبع

 بيك ليلولا ددسن عياببو زيزعلا دبع هاخا علخ نا دارا املو

 ىلذ دكيخا نيبال ر مألا اذه ريصت نا تيار نأ هيخا ىلا
 ١ لاه فيخل عا هناف كدعي نم هل اهلعجأف هيلا ننكف

 ٠ دبع نب ركب ا 8 ىرأ ذل زيرعلا دبع هيلا بتكف نينمولا

 زيزعلا ىبع نا مهللا* كلملا دبع لاقذ دكيلولا ىف ىرث ام ربزعلا

 بتكف* رصم نرخ لجأ هكلملا دبع هيلا بتكف هعطقأت ىنعطق

 من انس انغلب للق مثكابأو ىلأ نينموللا ريمأ ب زيزعلا تيع هنا

 ىردا ال ىنأو اليلق هواقب ناك الا كتيب لما نم كحا اهغلبي

 5 ىلع تدخن ال نأ تير نب الوا توما هينأب ا 9 ىردت الو

 ثّغا ال ىرعل لاقو كلمل دبع 28 قرف ٌلعفذ ىرمع ةيقب

 ردقي ال اهوبكيطعي نا هللا دري نا هينبأل لقو هرمع ةيقب هيلع

 لم ناميلسو دكيلولا هينبأل لاقو كلذ در ىلع دابعلا نم دحا

 «) 8 ىنب ىلع هينبس:) 2) 8 تيمزل لا 2 1اامانيلا لع
 4 ) ( تدم م122عءعع0عج2623 هدم15ع21 125ءل. طلع لاق كغ 505+ دارأ 111

 كلكلا نبع. ١ 2) 1 هده.ر هك مم. مطل. انس ير 5 نإ

 نينموملا ريما اب كاياو. ى) 8 ىرأا. ) 2 هن.0 هدمنز 62

 مط]تالم "رع
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 مذ نس 01

 | ا اتنلا نع ئلاابشك جاجا نأ هدغ ديواوببا

 ءىنعلا ماصع ةنب نارمع* غيلع كلذ ىف ةاّدفو « دفوأو كيلولا
 ع 03 د دب دب 506

 6 مادصع نب نارمع 0 لاقذ كلذ

 اًمالسلاو ةيحتلا و ىأنلا ل /ىدهن كيبل َنيِنِموملأ 0

 باوج نكي 4 كيبنب 1 ىنبجأ *

 تكا 0 را أ ا

 اتا هاي َكَخَأ ٌرِتوُت 9
 هيل نم رذاكت انكلو

 مهيف ف قليلا ا نأ ئشكأو

 مقل انت هبل 20 اَلَق

 مايخسع ىناطقق وك ْمسُقُ

 لضفب اَخا توبح ىنأ ولو 15

 6( 2 ىربنعلا 9

 7 2600 ىدهعأ.

 ريما. 2) 118 طر ]3 ةيراعز 4٠
 2١ 2 0 ور 257. كاف

712 ©1112 (7 

5 :2 112 (05 
 ) كس

5 (3 

 2( 5 امايقلاو.

 6) 8 هد.

2100 

 2) 12 كت

 «” 8 تد_ع.

 /) كي. نم

 2) هى. اماظن.
 7) 2 ءهغ كد. 7. امامزلاو.

 طاتتع ءعغ 5601162165
 40 00 م11 ىقسن نأ

 اهل نوكيز 5عن11ع216م5 725115 116 0

 2) 8 امابعلا (2 5. 70.).

 ”اَماَمْلاو ةقالخلا 1

 ءاماَمعلا سانلا رطمتسي هب

 هامامتلاو ّكئالقلا َعَّدَخ ّْن ات

 اًماهتأ اهل فيطن ال َكَدَجَو

 امامس م ركام تالعلا ىنب

 اماهج ؛مهَل دوعت * 3 اًباكاس

 مامابعلا مف كونب دغ عبو

 اماصع هب « ترذع 7 5201

 هاماقملاو خلاقملا
0 3 

 0 هلفواوز كح. ظكاج]س. ظغأ الغ ©.
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 )1 ©. و 0 ال ا للا
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 مه خنس اه

 كح ه حيصُت لكاقف كلذ ىلا "كبيح نم ليا ان لد 5

 كح نع حورو كلملا دبع مان دقو كلذ ىلع وه انيبف لاق « هللا

 ىكق كلملا بع ناكو اقوزط بتيوذ'ىبا ةصيبق اهيِبلع )حد ٠

 ءاج ةعاس أ ةصيبق ىنع بكج ال لاقن هباكح ىلا مّكقت

 ةىنأو دحاو لجر ىدنع ةوأ ايلاخ تنك اذا راهن وأ ليل نم

 نكو ”لخدف هناكمب كفلعأو سلجلا لخدا ءاسنلا دنع 000

 كلمل ىبع لبق رابخألا هينأت هيلا ةّكسلا تنئكو هيلا متاخل
2 2 2 

 هأرقيف اروشنم كللا دبع ىللا باتتاب ىئابو هلبق هبا.ذنللا أمقيو

 ريمأ اب هللا كرجا لاقو هيلع ملسف 2هيلع لخدف ةصيبقل اماظعا

 ,ه عجرتساف معن لق ىقوث لهو لاق زيزعلا دبع كيخا ىف نينموملا

 امك ام ةعرز هابا هللا انافك لاقف مور ىلع لبقا رث كلملا دبع

 لاقف ىاحا انني كل افلاخ كلذ ناكو هيلع انعمجا امو كيرن

 نأ نما ريمأ اب *ةصيبق لاقف نراك اع هبخأت وه ام خصيبق

 امير كلملا نبع لاقت اهيف.ام اهيف ةلجكلاو ةاثالا ف هلك

 ؛و نكت ملا ديعس ىب ورمع ةرما تيار ريتك ريخ :لجكلا 3

 © 1 ىتأتلا نم واريخ هيف ةلجكلا

 ىدامهح 2 رص ناورم ىب زسبوعلا كيع و خفسلا : نق ىو

 كلما تبع ىب هللا نبح هنبا ىلا هلي ىلمل ىبع قا

 0 ب انككح ا كلذ ىف لاق هناف ىنتادملا 2امأو «رصم هالوو

 هز 2 كا 6 جيبصت ر 58 جايصتو 14 جحايدصن» 6) 8 ةصقعت» ناك.

 ء) 8 بنذلا. 4) 8 هات. ) اياب. رك 8 تيارا. ى) 8 © ©

 ريش. 2018 مانالا7 5 2) الملاط مدع ملا د نبأ لاقو (0 هدم. امأو

 عا ونتدم 5ءوتانسكانم انكلاتع 20 723 ءيرعلا دبع م. اان 1. 6.



 الليزر مه ةئس

 كرذم ىلا اهعفدا ىتللو نامثع ىلا اهعفذأ ال لاقف مزاخ ىب هللا

 5 لّصفملا بتكو ه نامتع ىلا كرد اهعفدخ هنمآو هيلا اهعفدف

 لتقب هوما ةلهب نبا نم بجحلا اجمل لاقف اجمل ىلا متغلاب
 00 | 10 لبق دنا ىلا بتكيوا ةباملا هنا. ىلا :بتكيق ةزمس نبا

 ىرتكابلا ركذف مم ةنس ىسوم لققو 4لق5 «مزاخ ىب هللا دبع

 «لاقف ىموم لش تصب ىلا قي ةزيغملا نيام 3

 لكالكلاب ةكرع ىسومو اًحونو امِزاَخ ليَكلا فسمرتلاب نيكرع قو

 ربخأ ةبيتق لو ايلف ىسوم قاس دنإل نم لجر «برضف لاق

 ناك لق هنوم دعب برعلا ىتغب تدعنص ام ىلا كعد ام لاقف دنع

 ا

 دبع هيخا علخ ناورم ىب كلما دبع دارا ةنسلا هذه /مىقو

 * ناورم نب زيوعلا
 2 هيف اهرمأ نم ناك امو كلذ ىع ربخل وكذ

 نب ةصيبق هنع هاهنف كلذب مه كلملا دبع نأ ىدقاولا ركذ

 9راسعن ا كسفن 0 ثعاب كناف اذه دي ل م بيوذ 15

 0 رمل ريس اي لايقف_ كلما نبع نع سشانلا لجأ .ناكو

 لق ةعرز ابأي كلذ :ىرت لاقف ناؤنع #هيف معطننا ام هتعاخ ول

 ©6) 8 300. دوعسم نب. 5) 8 200. بلهملا ىب. 6 8 بتكا
 هلآ (2 كلهم 72 كتم )|, 2). )2  18 هدم 218 توي له

 م36مع0. رفعج وبأ لاق ى) 8 راعب 14 راع 2 6 ابق: 6

 1رام ع مم 11: 507 (81عالفم. عل. 201211, !6) ١ 2) 8 ىرتأ.



 مه خميس ا

 ةةينوكانامسا ةتوقاي هالعا «ىف را رخ ىتوم هل رفغم هيلعو ةبعكلا

 تررثاعو * ىسومل هءدصقف ىسوم باحصا اوفشكف ىدنخل نم جوخ

 هولتقف هيلع «اووطناف هوردتباف هالومو وه طقسف 4 ىسوم خباد

 ا ول هيدتيقل نما الحا اراقب ال نامثع ىدانم ىدانو

 5 نامتع ىلع او اوضرع. ذا يك رسأ أو ىسوم باحصا قرفتف لق

 كو وامدو لالخ ملك انوامد لاق بوعلا نم ا 8 أذا ىناكف

 هذعنلاقو دمت ىلاوملا "نم ريسأف قل ءاذاو هلعقب ماير 20

 اظف نكو ةِوَحْشُيف .هب رمأيف ىل: تبصع اللهنف. ىلتاقتا برعلا
 نب ليَحب ىب هللا دبع الا ريسا ذتموي هيلع ملسي ملف اظيلغ

 م دتيملا نظن املف .كالوم ناك هنا ءاقرو ىسا#ليكب ىب* هلل دع

 نأ ابل حلا نم ا ةبقرو 0 الخ نا كني نرايتشأو هنع ضرعأ

 ناك :بنذ نيبك انيلا ةاته نم* نان ام لت, لإ 0

 هومقرسأ فيك بجعلاو 8 ىقوف مق عم ناكو نباثل اقيدص

 لاقو هليحو هقلطأف رحلت اتكهو ىف هنع طقسف هسرف نعط اولاق

 15 ىلع رهجأ ىذلا ناكو لق 2«كدنع نكيل زو ىأ نسب كلاخلت

 ذتموي رظنو ىربنعلا ةلسيط ىب لصاو هللا دبع نب ىسوم

 نانسو ناورم نب ياحلو ىملسلا ةيقلع نب ةعرز ىلا نامثع
 ىنح, جقموي له هلا شالا يطق نامألا ١ك لافف ةيحلت 0

 دبع نب ناميلس ىب رضنلا 7”ىدحي ىف ةنيدملا تيقبو لق «:وبناك

 4) 8 ىو. 4) 2 هنوكنامسا. ) 8 اودصقو.. 24) 1 ترقعو
 هتباد. .. 2) 2 اوطخاف و, 8 وطباتو 861402. 11 24 052 2866

 هدتت.' " ىيز الك نأ وأ ىأرب ) 0 رمشيف د 5 حرسيف. : 2) 2 0

 2م نيباث مب. 4) 861405. 501, 15 ةيقر. 42) © اذهلز 186
 177 ناكو ياش اذهل. 7) 1 كي.



 لل م

 اقاقتم دعم كرْذُس جرخو يلب نم راسف بسنت 35 «ةبعللا برو
 نامثع ةربرج «مريلا اهل لاقي فمرتلب ةيزج لزنف رهنلا عطقف
 00 سلا نأ ايتكو اغلا رشح ةيسبخ ١3 اهي 8 نامكع لينل#
 هباحصا ىلعو هيلع اوقيضف ىسوم اووصخن هيلع اومدقف نوخرط

 نيرهش ثكف عجر رث ءاهنم راتماف 4 ناتفك قد اليل ىسوم جوخ

 ىسوم ردقي ملف تايبلا رذحو نامتع ىقدنخ كقو فيض ىف

 مكموي اولعجأت انب اوجرخأ ىتم ىتح هباحصأل لاقف ةّبغ ىلع هنم

 فّلخو يرخن كرتلاو /دغصلل !ودصقا مل لاقو متلتك اماو رقرفط اما

 هل لقو ةنيدملا ىف مزاخ نب هللا بع نب ناميلس ىب رضنلا
 نب كركم ىلا اهعفدأو :نامتع ىلا ةنيدملا نعفدت الف تيِلبتف ' ىوأ

 الا هوججاهت ال لقو نامثع ءازاب هباحصا كثْلُث ريصف جرخو بلهملا

 نوخرط منهناف موقدصف هباحصأو م نوخرطل دصقم مكلئاقي نأ

 نب كلاخ نب ةيواعم رظنو هنولقني اولعجت مكسع اوذخأو كرنلاو

 'السللا ةزوب قا نيا كلا نيني نع وو نامثع ىلا ةررت ىأ

 موُشم ةيواعم ناف ةلزنت ال ٌتلاخ لاقف ريمألا اهيا ٌلزنا* لاقف ده

 نصل نيبو 08 نيب اولاحن ةعجار 2كيتلاو دغصلا* تّركو

 هيرك توملا لاق ىنلجحا هل ىلومل لاقف طقسف هب ةرقعف علتاقف

 لق ءاعيمج انكله انكلم ناو اعيمج انوجت انوج ناف فدترا ىلآو

 ا دلل ةلبكوا كللفتك "بو ”ناح ' نامقع هيلا 'رظناق فقرا

 2) 8 هدصمو كك. 8ء120ط. 01, 8. .6) 8 ه6 ( هدم. 2 2 لمسلا ,

 1 ليشلا 7٠١ 5انمئ9 م. )اول, 1126 42) 2 نانعك. 26 8 1 ذليل

 ر/) 82 دكغصلا ا ى) 8 نوخرط. /) 8 كرثأ. 2) 8 كربي.

 /) 8 كغصلاو كرننلا. 2) ©6141 221201: 211 هش 2



 م١ خلس اا"

 هيلا عمتجج هللا دبع هل لاقي لجر سيوقب ناكو لاق نحل

 ىسوم أت نيت همزلف هتقفنو هتنووم ىف هدنع نومدانتي نايف

 رعاشلا لاقف هباحصأ اهب قف فالآ ةعبرا هاطعأف هللا دبع ىبا

 « ىسوم هل لاقي الجر بنئاعي*

 : ةدهلا ىجاتي# ذا ىسرم كلا اند

 مزاسخ نبا ىتوُم هتاتيقلا ٌبعاو الو
 دنع ىظك 0 دارا" ناسارخ ل وو ديزي لزع املف لاق

 ناكو دوعسم نب نامثع ٍبخَأت هللا دبع نب ىسوم لاتقب اجد

 كبع نب* ىسم .ىلا .هكهجوا نا كيرا ىلا للقف دسيَح دن

 0 ياوحلابو تنبات /"ىنمع ىباب رئاتل ىّذاو ىرتو كفل هللاو لاقف 2 هللأ

 ىفل ةنسجاب نى لع نع: دنع م قيخأو كين د 5

 لضفملا هل لاقف علاوما متيفطصاو 7ىّمع ىنب رثدرشو ىقومتسبح

 هل لاقو فالا ةقتلت ىف ههجوف كراتب كردان رسو كنع اذه عد

 ىف 2كلذب ىدانف ناويد .هلف انب قحل نم ةدانيلق ايد

 ,: َضْلِبِب وهو كرّذم ىلا ؛»لضفملا بتكو سانلا هيلا 7عراسف قوسلا

 ركسعلا ىف فوطي ةليل جرخ ْخلبب ناك املف جم هعم ريسي نأ

 ىسوم تلنق لاقف هباحصا ىلا عجيف هللاو هتلتق لوقي الجر عمسف

 4) 8 هدم. هك 10554 2ءءعصاتاتك طقعع ط2 200148 داتصأ 260116

 [عاجأات عجزنا عع208. ©( نان. 2 مزاخ نب ىدوم - رعاشلا لاقف .٠

 6) 5 5 هيجاني. 6) 8 تانيعلا (8+501. نايتفلا» 42) 8 هدم.

 2 8 حيري١ /) © ىعإ | 4) ظ ليحاو كبناتك ه0
 2) 0 ىدانيلف. م) 8 125 وو 4) 3 عراستف. 7 8

2 146 



 رو مه لس

 « نغي ملف هبرضف هردبف نوخرط هيلا ماقو ةزافلا ةيمكم لخذو
 عجرو هعرصف هردص ىف فيسلا بابذب نوخرط 595 لق اعيش

 ةيركاشلا تععجرو لاق ؛ودعي ةيمكت خو هيلع سلجن ىسرلا ىلا

 تناك* لع اران ناك ول متيأرا لجر نم مترف نوخرط ممل لاقف
 00 اكل مالكا نيل عرفا اك هاو نم رثكأ مكس 2 قرا »

 لقو نسلجا ىراوجلل لاقف اباره ةيركاشلا جرخو ةزافلا هيراوج

 نب هللا ىبع نب حون اذف ءاجرخث لق مق رجاهملا نب ىلعل
 اعيش اعنصي ملف نينقبيرض افلتخاو ةعاس الواكنف قدارسلا ىف مزاخ

 بشف هترصاخ ىف يون سرف نعطف نيخرط 0 دعبتأو حول ىلوو

 ةهقيسو نيخرط عجرو نايناغصلا رهن ىف سوفغلاو 71 6 طقسف 0

 الخد رث دعم رجاهملا نب ىلعو قدارسلا لخد ىتح امد رطقي

 لسرأو ىدارسلا ىلا /نعجرف نعجرا ىراوجتلل نوخرط لقو ةزاغلا
 عجرف انحبصا اذا و لكترن اناف كباحصا فك ىسوم ىلا ا

 قف اعيمج مجعلاو نوخرط لترا اوحبسصا اًملف هركسع ىلا ىسوم
 لثقم .انيار ام نولوقي ناسارخ لها ناكو لق «مهدالب موق لك

 ةهيبأ عم لئثاق هب انعمس الو مزاخ ىب هللا دبع ىب ىسوم

 هبلغف اكلم ىلا ىتح ناسارخ دالب ىف ريسي سرخ رق 7 نيتنس

 اعلا نم قونلل ةينلا تراس رق اهم : هجرخأو  هتتيدم ىلع

 0 5 «راهنلا رخآ مجعلاو راهنلا لوا برعلا لتاقي .ناكف كرتلاو

 هيف كزاعي ال ىسومل رهنلا ءارو ام راصو ةنس ةرشع سمخ هنصح

 6) © نغت. 2 3) 8 نحكي. زب طءايجبكلا" ت2) 2 21

 ع لف تي ل أاوعجرف. 2) ظ لحن. /ز ط نيفس عأ 20

 0ك 1 2018 ىو.



 مه زئس ١5

 « لاجرو زخيزرج#* نوم | تتكفل اضل رسلا ىف هللا وعدأ 5

 ىلاعن, ىلثان اهيف ُْدَمُكُيِو الماخ َةَحْلَط ركَذ اهيف كف
 2 2 5 0ع 1

 رماب ربهظ ماقو م نوخرط نباث توم كعب مجتكلا رسماب ماقف لق

 ةىلع ىسوم عمجأت عما رشتناو افيعض امايق اماقذ نبات باحصا

 نأ زجكي ىسوم هلاقو كحكضف نودحرط ربخأف لسجر ءاغن عتايب

 3 ب 2

 وسرت ”* 0 كيلق راط كفك + انش رك داضوخم لخدسب

 ىف ىسوم يرخ هثلخ ليللا نم بهذ اًملف ركسعلا 8ثحا ةليللا

 تر ىلع ريصف لاق اعابرأ 6 ريبصو راهنلا نم متابع ىف ختام نامت 1

 هه ىلعو مناخ, نب هللا دبع ني. سوت هاخاا عبر ىلعو ركلا 00

 /متلخد اذا* هل لقو عبر ىف وم راصو ليزح نب ديزي عبر
 اولخدف هبرض الا ءيشب مكنم لحا و نرمي الو اوقرفتف مكس

 خايل ىف فقوو هحالس سبلف كزين ةيجولا عجدو ةوبرط هلا فلاوج

 ؛ى هيلعأت نوخرط ىلإ فلطنا ٌىعاردل رجاهملا نب لعل لقو ةملظم

 اقزاق ىف وه !ناف نوحرط قاف 1 ليعا ىرخ.ام ةلرلقو يف

 هغلبات هيدي نيب نارينلا اوكقوأ ىف هتّييكاشو: ئىسك ىلع لكلا

 توصلاو ركسعلا وحن كصبب مماط وهو سلجا لاقف كزين ةلاسر

 ةيركاشلا ىوفتخ نورصتي ال محع لوقي وهو ىملسلا يمك لسضا

 ©) 1092 2: ]7 ىلالخو هبرح 6( 8 1257. لاق. 2 15 يللا كر

 4) 8 هدص. 2 8 جيمو. ي/) 8 اولخدا-) ير 8 27 لا

 ”تاط2 عكسع تس اوقرقتق' )8 هيحاون (© ىحلوتإ ه1



 اأذمل مه ةنس

 امل كيف ىيأرو تكرث ول هللاو اما ريهظ هل لاقف محرلا كفطعت

 هيلا ةامهعخدف َكَّحَصلاو ةمادُ كّيَتبا اًنعْنَأ «ىلتو اذه نأ

 ردي ال تبت ةّرغ سمتلي ديزي ءماأو 35 «ريهظ ىدي ىف اناكف
 هبا ىلا ٌىعارشل ريصقلا دايزل نسبا تام ىتح سيري ام ىلع هنم

 ويهظ هعمو هيزعيل دايز ىلآ 8 اًلضفتم تباث يرخُ ورم نم هيعن

 املف سمشلا تباغ دقو ليز نب كيزي ينو هباككا نم طخرو

 دقو هعم نالجرو ليز نب ديزي رَخَأَت نايناغصلا رهن ىلع راص

 فيسلا ضعف هبرضف تباث نم طيزي اندف هباعأو ريهظ مدقت

 يف اسفنأب هابحاصو ديزي هىممرو لق «غامللا ىلا لصوف هسأرب

 ليخو هابحاص لتقو ةحابس كيزي اجنف جومرف نايناغصلا رهن

 ىنباب ىنتثأ ريهظ ىلا لسرا نوخرط جبصا اًملف هلزنم ىلا تبان
 هب ىمرو هلتقف ديزي نب كاحتاضلا ريبط مّدقف امهب هاذ ديزي
 هردص ىف فيسلا عقوف تتلف هلتقيل ةمادق مّدقو رهنلا ىف دسأربو
 امهلتق اجتربا نوخرط لاقف قرغف اًيح رهنلا ىف هاقلأف نبي هك مو

 ةنيدللب ّىعاَرُخ ّلك يبي نلتقأل ليزغ نب ديزي لاقف دغر ؛:
 نب «ليكب نب هللا دبع نب وليّتب نب هللا دبع هل لاقف

 كاذ تمر ول ثععّشألا نبا ّلف نم ىسوم ىلا نم ناو هقرو
 ؛ثام ث خمايأ ةعبس نباث شءو «كيلع بعصل ةعارخ ىم

 ةريزج- دايز نبا مايا ىلو ارعاش اءاجش ايخس ليز نب ديزي ناكو

 2 بنام سد

 ©6) 8 هم 6) 8 مهعفلذ. ء) 8 © ف. ©4) 18 الصفتنم

 ' الصتقم ١02.8 ىلا.. رم 8 0 اء  ى) 8 ديزي ( 01.

 ام هعام). /) (0 هت. 01136 5وم111241115 1150116 320 ىلاعفو 2. ادار 1. 3



 مه نس أأذأن

 ءاضخش لخكا ناكو ةرصعي نم سيق نم 1-5 ىواقطلا لحملا

 ختايدسبخ ةبقر 8 ترسبات كتن.عبف لاق “ ملنع اقر لونف بارش بحاسص

 أوجرخ لق راج امل نأ لاقو عار كلا رجاهلا نب نب ىلع عم رد

 ؛«كتجاح كنأق تا 3 اومدق دق هنا كغلب اذاف خب نم

 56 امهنيب نا لخغاو ضر اذاف ليخدف لكمفلا ل ل 8 ىَتأف

 سأولا كعب ةيقرو ةففرأو 56 هيلع ناوخو باو اهيف ةنغفج

 هملك امو ةلاسرلا دعا سينا ل عفدف ءارج ةفحلع مشوتم

 ةييشتر ناكو ع لف دملكب ىو يرخا هديب هل لاقو سيبلا لوانتو

 نينس لك نيب ملغم. نيتنجولا تان .نينيعلا ئاغ ءاريبك اميسك

 10 ىسوم باكا قاضأ الف لق : سرت دءهجو نك نس عضوم 6 هل

 عصم ءاليه ماقم اهنا / ليز ىب كيوب لاق راصخلا ةيلع 5-0

 نتومأل وأ :تيباتتي نكتفأل هللاو انجب توما نم ىسلا سكنا 7

 نأ كنم اذهب فرعا انا ريهظ هل لاقف هنماتساف تباث ىلا 2

 هرذحا ةردغب كءاج ىكقلو كل اعرج الو كيف ةَئبغر كنأب م اذه

 ؛5كلذكا ئردا .ال ناتأ لجر ىلع مدقألا تنك .ام. لاقق هاو ىنلَخو
0 2 

 لاقف كيزمي ىلا تمبات للسراف انهر مم نىمترا ىنعدف لاق ال مأ ف

 ' ىباو نامألا ءلسي ام دعب ردغي الجر نظا نكا ملف انأ امأ

 ريهشل ىبزي لاقف هيلع كلماعي ام رظنف ىنم كب ملعأ كمع

 20 7 اذا م اهيف* 0 ترضصو ىلها نعو قارعلا نع تدرشن

 0 8 لكجرو. 2) ن1. 1ك 111, 8لو ق6.  م) 8 هت. 2) 2 انافو

 0 ىلاؤر 8 ىنافد7076) 15 انهنتيا ير م ال ليذعز 5عل ادق

 8 نغ عمر 8ء1ملظ/ عزمت 0و دبع 6ع أي 8 لامر 0 لك

 امأ ىرت امك (2202 > كفطعي).



 ازهأ م65 خمس

 5 لك هباحنأل ىسيم لاقف .مجكلاو ,بعلا . نم ريتك موق .هيلا
 ىف, تبث هيلا يمخ «ىسوم هيلا* راسو هوّكسف اياب مكسفنا ىلع

 0 اوأجحلأ ىتح مهلتاقو روسلا قارحاب ىسوم رمأك مهلئاقف ريتك عمج
 0 ةيقر لبق ةنيدملا نع عولتاقو هيلا كل ا احب

 لجرو ةنيدملا باب ىلا ىهتناذ هرانلا محنقا ىنتح ىربنعلا ركلا 5

 هنع هب ىمرذ هيلع طمن بناوكاب تذخا دقو بهنتلت ىو رانلا

 ااكوب ضدرلا ىف ىسيوم ماقأو خنيدملا ىف كتمباث يس 6 فسقوو

 '0317 لبق نوحط ىلإ لطرأ ماروشح .ىلإ_ ضصخش , نيح كيبت

 هناعأو نمرتلا ىلا عيجرف َنوُخَرَط :ىج ىسوم غلبو هل رانيعما

 اورصخت افلا نينامث ىف تباث راصف اراضابو فسَنو سك لها

 نيباث باحصا ناكو لق «اودهج ىتح ةذاملا هنع اوعطقو ىسوم

 عركسع ىلا ليللاب نوعجري رت راهنلب ىسوسم ىلا ارهن نوربعي
 باحصا ىهني 7ناك دقو* تباثل اقيدص ناكو ةبقر اموي جرخت

 للقف زخ ءاببق ةبقر ىلعو هل زوبف ءاتباث ىدانف اوعنص ايع ىسوم ؛5

 ةيج هيلع لجر ىع لعست ام لاقف ةبقر اب هكلاحح فيك هل

 اذه متعنص متنا لاقف مهلاح هيلا اكشو ظيقلا ةراح ىف رخ

 ]| ام نيتحرك كقلو مما ىف تيل>يءام هللاو هاما لاقت مكسفُنأب
 ا 2 انآ لق ككل ردف ا كيناب |ىج 2نوكت نيإ ىنيياث لوقت

 ©) 8 هيلا ىسوم. 2) 8 فقحلا, 0 اون, 2 هده. 73 ىف

 انت اوانل 2 عيج- 2 2) 8 بابلا. 2 2) 8 م56. هيلا. ١ 2 8 فقو.
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 مه خنس اأوم

 ,نىسوم دا لاق « منابق 5 ىفدف نجهحد لعيبي نه ةبطق نب كتيببرح

 اولعجو نيقسوج سوورلا كلت نم اونبف فمرتلا ىلا سوورلا اولجو
 نيكل لاقف ةقفولا رخ اجل غلبو اضعب اهضعب لباقي سا

 لق ىسو» باكاصأ لاقف 0 ىلع نيقفانملا و دعذ ىذلا دلل

  ضعب انباث غلبو ال لو ىِبَأف تباث نم انُحِرَف ثيرح ما انيفك

 ٌىئعاولا 6 دكترم ىب* هللا دبع نىب ةيح سو هيف نوضوخل ام

 3 ناكو رخل ىلع ملسم نبأ لماع 3ك دبع نسب رصسن ّ

 ةيبرعلاب 0 لكما 1 كايأ 6 هل لاقو * اللا كي نىب 0 ملخ

 مدخل ن .اكف © نايمايلا ىبس نم لقف ا نبأ ى 0 كي

 0 /رذحو نولوقي ام طقحت هل لاقف عروبخ نباث ىلأ لقنيو تا
 . ٍَء و

 هنيرك اش نم اموق رمأو مالغلا عجري ىنح ماني « ناكف كتيبات

 د 5 و 3 ١

2 39 5 

 نوديبرت اميفو ىلع رقرتكا دق خابت مهل لاقف ةوركاضاف ىسوم 0

 1 اب 5 .٠
 رحغا ال انو هب 0 نوكتفت هجو ىلا ىلعف ىليمتمربأ كقو مكك الع

 ةادغ اذاف هاياو انَلَخ ىسوم وخا هللا دبع نب جون لاقف هب

 نا لبق اهيف هقنع انيرضف رودلا ضعب ىلا هب انئذدع ةودغ كيلا

 عمسي مالغلاو ملعا متنأو مككالهل هنا هللاو اما 8لق كيلا لصي
 ع : 5 3 1
 ةاوكبصأو ىضف اسراف نيرشع ى هتابل نم جم هربحاف انبات قاف

 هنا اوملعف مالغلا اودقفو طاونوأ نيا نم اورحي ملف بهذ دقو

 00 ةنيدملا ليتف ةاروشك نبات فحنو ةمهيلع هل انيع ناك

 6 17 0 مر ل 012 6 1]» لافشما تر لذ ملكت: 6) 2
 نايبابلا. /) 5 ردخ 35 تا ف نوكنفي. 72 8 لاقف. ١ 2) اذ

 كك ا: م) ]5 اونأ. 20 ل اروشخكادز 2ك 8ءاقلط. لمرور 4 ة 58

 (ءمزتنانم. 1ك.



 || مهم م8 حجمدش

 بقي لعجو نورتكي موعد لاقف مّلتاوا «لخدو اومدهف موعد
 يلع ةلجو بكرف* متوعنما نآلا لق اورثك اًملف هديب انيزربط

 ىسرللا ىلع سلجن عجر رث ةمْلُتلا نع مجرخأ ىتح علتاقف
 نم ناطيشلا اذه هناسفل لاقف اوبأت اودوعيل هباحصا كلما رّمذو

 |0001 ادرلا بسام الأ رظنيلف مق كا رطني نأ سد
 اوراغأف لاق © ناتفك قاتسر ىلا مجاألا تلوح رث هيلع مدقيلف

 راسف هتيكلب ثبعي لعجو معطي رثو متغف ىسوم حرس ىلع
 ىسُفُي ضو ءام هيف /نكي ل تابن «هتيفاح ىف رهن ىلع اليل
 حرسلا يرخو مركسع دنع اوحبصأت ةئاعبس ىف غقدنخ ىلا
 ىلوم وراوَس هيلع فطعف جنم موق هعبتأو هقانست هيلع رافد

 ىسوم ملسو 7من اوعجرف* هعرصف غنم الجر نعطف ىسومل
 ةرشع ىف ّلث ىلع كلم فقوف لاتقلا مجعلا ماداغو لاق ؛رسلاب

 نوقابلا سيلف ءالوه متلزا نا ىسوم لاقف ةَذَع لمكأ ىف فالآ

 ىف ةباّشنب ثيرح ذثموي ىمرو للتلا ىع جولازا ىتدح عيلع 5

 هللا لبع نب مزاخ كوخ لك ,ىسوم تيبف 1: اوزجاكتف «نيبج

 هيلعو قرغش يلب ا ةاقلاف. » ةليتحاف ةسرسف ىنعطف هفيس

 تامو رشب ”«اجن نم مهنم* اجو اعيرذ النق مجعلا لتقف ناود

 01 التف. 23) 8 ليس تاكروت ١12 2 ككلذا اناء ”12)
 الل منا )[م,و 56 , 2©) 2 ةيتيحات, ريك 8 كيا(0). ى) 1 راوس.

 اة| ل5 01822 )١2 2 عنطق. 2 8 أاورجاكتم (ةزع) لا 72 هع

 6 2عع.). )70  8 105ه. مسرف. م) 8 مهنم اج نم.



 مه ةفئس || ماد

 نع ديزي كيجرخا 5 ناو كيزيل 6 نافئاخ ةاخأو اناث "نا هباضكا

 2كناكم مقأت ناسارخ ىلع ءكابلغو رمألا اَيّلوت هاتمأو ناسارخ

 لماع مدق ديزي 000 .رأ تباثل لقول : - 00 جير لبقف

 0 1 ٍْض ا 5 لي ىضوف 0 انل ةخيحانلا هذه

 زمأو عرفا ئرقو ناوهألا هيلا تالمخو رهنلا "ءازو نم قيد لن
 : مدالب ىىلا /لبسلاو اراضب لفأو كبينو نوكرط فرضنأو ىسوم .٠ ء 52 . .٠ .٠

 مسالا وديع ال سيل يسوم يمألاو كباتو تدرك لإ 007

 رثكا اعيش-كيدي' ى رمألا نم قرن انسل ماوباعتا ىسول 20
 10 7: لوقو امهلتفات تباثو ثيركالف ةريبدتلا اما ةراقالا 2 نم

 اهردسخغ ىرمأ ابق كفو امهجرر دغأل نوكك م لقو ىف رمألا

 اهردغ ةنفوكو هبلق اودسفا ىح ارنا ىف ىسوم ىلع ارك

 مناف 0 برطضاو ثيرحو نبات بوثولا ىلع جتعباتمب مقو ْ

 4 ولبن 00 نبتلاو ةلطايهلا عيلع نتجرخ ذأ كلذ ع

 ضبر ىلا مزاخ نبأ 3 < ر» سوق تأذن ةخضمي بحاص لا ٍ

 هذ ىسرك هل ىقلاو افف نيثلتو لجل, ةتايثلخا ىف ةنيكلا |

 ىسوم لاقف ضيرلا طئاح «ملتي نا نوخرط رمأف لق «هيلعا

 ه) 8 6 ©, نغ «نةعضتت) نانئاخ. )8 « ف. م ابلغنا
 660 14 بيغ :ءع.). 2 2) 82 كنانكمبيب " © 2 اهلك. ري 2 لششلا ا.

 © ليسلاو. مر 8 هنت. 2) 8 ليقف. 2) 8 ريبدتلاو رمالا. ُ

 26) 16986011110112 لون : رم 68 كلون“ 2) 8 هفوخو. ا

 72 5 سيوف (560 للش د 20ع). ل 8 ملئاسي. ْ
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 زو 000

 علاط لوا ناك لتقف ناف هناكمب ّظقلا اذه مانأ ام رغتلا اذه ةالو

 لو بلهملا تاف 31 نم ٌلِجر ناسارخ ىلع اريما © مكيلع

 هل ضرعي 2 ملف 6بلهملا : نن* دوب وك داطجا 0

 وخاو وع جرخت «ىعارخل ةبطق نب تيّرح برص بلهملا ن
 امهمرحو امهلاوما قخا بلهملا نب ديزي ىلو اًملف ىسوم ىلا 1

 | زو لدكو فلم نب ترا ابين راكاحا نتج

 تبث جرخث ل5 فيي عنص ام امهغلبف تبث نبا صح مأ هدنع

 مجحلا ىف ايبح نباث ناكو ودب عنص ام هيلا اكشف نوخرط ىلا

 ىطعا اذا هنم لجرلا ناكف هب نوقتيو هنومظعي توصلا دكيعب
 هل بضغف ردغي الف ىبباث ةابك فلح هب هانولا ديري !دهعدم

 اومدقف /: نايناغصلاو ارا لعأو ةلّبسلاو 1 كزين هل عمجو نيخرط

 لَم ىسوم ىلا طقس كفقو هللا نبع ىب ىسوم ىلا تباث عم

 قارعلا نم ثعشألا نبا ّلَقو ةارَغ نم ساّبعلا نب ناجرلا دبع
 )0 01 لئاقي ناك خف ميغ ناب :نم/ موقو لباك ةيحلت نمو

 7نم فالآ ةينابث ىسوم ىلا عيتجاف ناسارخ لعا نم ةنتفلا ىف ؛5

 ىاح اوس كيوحو تبث هل لاقف نميلاو 0 سيقو ميم

 نذ كيلونو ناساخ نع بلهملا نب كبزي جرختف وهنلا عطقت

 دل هل لاقف لعفي نا مهف كعم ارا لقأو «لبسلاو كزينو نوخَرَط

 ©) 8 مكبلا. )طك لون )ع ضليت ©هرتنصصان)زب )585 هس

 اا < 1 ىحاورلل )م 2( هنطق). رك) 8 امهل اخا.
 ى) 5 56. كيزي» 9 م طنع ها نصت كتي 7] كزنيو 15 لوني 7

 كرتي. 2) 1 ليسلاو , © ليسلاوز هك. ةانم73 م. اأو ةصض. 2. (
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 عيحاص نم بيصا «ىلعل منا ىنعدف نورشكي مو دادمأ علو

 برضلا لكتت لاق برضب ىلوانتف هالتك د تيلخ نا ةىلا خصرف
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 نيسيمخ هبيرض برضب هلوانتنف ديرأ ام 2-02 3 هب اف برضلا

 لتق اًملف مزاخ ىب هللا دبع عم تنك نميلا لما نم لجر انأ

 ©كمدق الف هات نم لوا تنكو هعم" لبا ملف هدنبا للك

 انودعل تبصعت لق ىل لقو هلل ركنتو* ىلع بصعتو ىنمهتأ

 بوضلا كعب سيل تلقو لئثقلا ا منو ىنبيروضف ه8ل نيبع م

 ( لخدف لاق دعم ماقأو يعارشل هنماق هنم تيبرهف ولتقلا الأ

 كحلصا# هل حصني هنأل لاقف احالس هدنع ري رثو لاخ وهو اموي
 نم لاح ىف نوكي نأ ىغبني ال كلاح لقم ىف كلقم نأ هللا

 اذاف هشارف رحص عفرف احالس ىجم نا :لاقف حالس ريغب هلاوحا

 ةسرف تع جرخو /هلتقف هيرضف آن ورهع هلواننف ىضتنم فيس
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 أه. مه نس

 نكيلو بع امعن تايبلا لق ىرن اذ نونمآ تايبلل هناف ىعاوخل

 ىلع أرجأو ةاَعَرَق عْسَأ»و ارذح نشا بعلا ناف «مجععلب كلذ
 2درفنن ث هيلع هللا انرصني نا وجرا ىناف ٍجَتْيَبف مجالا نم ءليللا

 00001 لولب ءاوسيلوز ءاعلاب 8, نصح .ى .نحنف يغازل لاهقل
 بهذ ايلف كرتلا تايب ىلع ىسوم عمجأف لق ءاّنم برخلاب مَع:

 اوجرخا :نلاخ ىب ورعل لقو ةثاعبرا ىف نرخ هتك ليللا نم

 الم تاو اوربكف انيبكت متغمس !ذاق اييرق انم اونوكو انحعب

 6 ناتفك ةيحان نم ذخا رث ركسعلا 5 عفترا ىتح رهنلا ىطاش

 مركسعب اوفيطأ لق رث اءليرا هباحصا لعج جركسع نم برق اًملف
 اوشمو هيدي نيب ماريع مكقو لبقأو اوربكف /انريبكت متعمس اذاف 0

 0 0 رط اول متعنا نم لولاك ,داصرألا بامعا هتار ايل مفاخ

 وعشي ملف اورّبكو ركسعلاب ةاوفاطأو ةاوقرفت دصرلا اوزاج الف لق
 6 بيصأو اوّلوو اضعب ماضعب لتقي اوراثف فويسلا عقوب الا كرا
 الامر احالس اوباصأو عوكسع ةاووحو الجر رشع ةتس نيملسملا .نم

 تايبلا نم اهلثم اوفاخو كلذ جرسك دق هباكصأو ىاوخلا عبصأو ؛:
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 مه نس للرل

 اور امم* اوعرقف اولخدف كرتلل ىبوم «نذأو نولطصي هناك

 دجأو تقولا اذه ىف هاا دكت اولق اذه متعنص مل اولاقو
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 ملف ناسارخ 0 حاشو ىي ريكي 7لذمف لق «#رغي ملف انرسكي هنأو

 هديري هسفنب راسف ةيمأ مدق رث ادحا هيلا هجوي مثلو هل ضرعي

 م ةماع مقا اريكب يمأ اص اًملف ورم ىلا 7عجرف علخو ريكب هفلاخن

 ىف ةعارخ نم الجن ىسوم ىلا هيجو» 8 لبق ق* ماك املح كا
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 تراشف هب :انقظ جيلع مانعا نا (هررضحو قتمادح 0
 ىعاركلاو كرتنلا ىسوم فاطأن ريثك عمج ىف ذمرتلا لها عم فكرتلا

 1 هيو علتاقف راهنلا مخآ كتل راهنلا لوا ىعاوخل لئاقي 3
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 الزر" مه خلس

 انما قيصتت جرخو امهنيب ىذل) فطل ىتح هفطلاو « هل ا

 هيلا 5لسرأو اماعض 000 ا م فل
 00 0 ةقمااخ ىدتلو ء ىدحنع لغتف كعكأ نا 050 ىلأ

 تراص املف ملويخ ىلع اولخدف ةئام هباككا نم ىسوم بختنا

 اولزنف اولونا هل ءاولقو ذمرتلا لما #ريطتق تلهاصت ةنيدملا يفد
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 0 مكوجرخأت لجر ةئام مكيلا لخد اولاقف عنورصنتسي
 اخ ىبا ماقأف ؛ ءالوه لئاقن 9 نحكنف سكب تانلناقت كقو مكدالب

 0 لتقف اًملخ 7 ماأف ةئاعبس اوناكو هباكا هيلأ لخدو فذمرتلاب
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 'دلوه باتا ىلا: امم كيشلا 'لسرأف لاق .«هلوح نم ىلع ريغيف
 اليكم نم لب ال هباصتل ىئدوم لق .اومحق اًملف هيلع اوملعيل

 هباكصا رمأو َتَجَجْأَف راتب رمأف محلا شا ىف كلذو 2لت ءالبهل
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 مم خذس ١

 بحاص بتكف طل .سك ةافا وع هلصوو ىدلب .ىع اوجرخلأ

 ةئام عبس ىف ىدوم هيلا يرخ هاتآف هرصنتسي .نوْحَِط ىلا سك
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 املف ريتك مارج ىدوم باخكابو اوزجاحتو اوسما ىتح علتاقف

 اوعطقو سراوخل ءعنصي امك عسوور اوقلحت ىدوم مرما اوحبصا

 ة.ىدوم لاقو ماوتامتسا اذا مكعلا /عنصي امك 6 عتيبخا 0تانفص

 هل لاققف هاتأف هل ردساب نوخرط 3 قلطنا ةيقلع ىب ةعؤل

 انظح كلن اه اعيمج مايو هقلتت ةلئق هلو مكنم "0 ليتم 0

 وةهدب كيلاط الا ناساخ لحا #ىي الف برعلا ف اردق هل أل

 فرق ىلا وبي مل لق رسخآ « نم ملست رل دحاو نم تسملس ناف

 قو فمكش لحرب ىتح هنع فكشف لق ليبس هلي ىف سك

 لزنف هنم .بناج ىلا رهنلا .ىلع فرشي ىصح ةاهبو فمرتلا ىبوم
 ناقهدلاو ىصنمل .ىم اجراخ فميتلا .نيقاهد :ضعسب ىلع ىدوم
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 الرف مه ذكنس

 قاف رهنلا عطقو الم «باصأو عب فظن كلتاقف مر ىنأف ةمقلع
 كتاف ٌلجر لقو هفاخو ىف هيلا اجلي نا اهبحاص لأسف اراَضب

 نيع ةلصب هيلأ ثعبو هنمأ الف مشو بربح باكا هلثم هباكتأو

 0 ناّتوث ىف اراضب لها ءامظع نم ميظع ىلع لزنو ةوسكو باودو
 كبام دقو دالبلا هذه ىف هماقملا ىف* كل ريخ ال هنا هل لاقف

 : ط : 0
 جوخ مث ءارهشا 4 نافون ناقهد دنع ماقذ كنونماي ال مهو موقلا

' : 
 اوعرك آلا ادلب تأي ملف مانصح وا* هيلا أجلي اكلم سمتلي
 قأف ديس نب ىلع لاق «هنع جرخي نا ولأسو مايف دماقُم
 ماأف ماقملا ىف هل نذأو اهكلم نحرص همركأر اهب ماأف دنقرمس
 زبخو وكدو محل اهيلع عضوي ةحثام دْعصلا لعألو هللا ءاش ام

 ىكغصلا سرافل كلذ لعجي اموي ماع لك ىف كلذو بارش فبيوباو

 هنم لكا نذ ميهلا كلذ ىف هماعط وه هيغ هدحا يرقي البف

 نم لجر لاقف هل ةدئاملف هبحاص لتق امهياف هرراب هويغ دجحا
 بحاض لاق «تكسف اهنع* ربخأف ةدئاملا هذه ام ىبوم باحصا

 ناف سْغّصلا سرف 8نررابأل» ةدئاملا هذه ىلع ام نلكأل ىبوم
 ةىتاما بحاصل ليقو احلام لاي ويفر عمرا حدك ىدجي

 0 الإ كيرا لحمو معذ لاق ىنزراب نور اب لاقف ابضغم ءاجذ

 مكتمركاو مكتلونا دغصلا كلم لاقف ىبوم بجاص هلتقف هررابف

 مكتلتقل نامألا كباحتأو كثيطعا ىلا الل دْعِصلا سرف متلتقف
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 مج نس امه

 ٌةَلوَص ٌلصفملا لاص ىقل ىومعل

 الكلاو لفانملا نايوشنا تحال
 اهلتم تل ا نيا

 0 ا نيقيرفلا نيب اننلا تناكف

 1 2 بلهُملا قالخأ كل َتَقَص

 البرست امه «تاعسم نم تّلبرسو
ِ 
 هيبعسك 0 عسي مل ىنلا كوبأ

 محامل نب ساد
 0 ىكطلسلا ٠٠١ .ءاخ ىب هللا كبع ىب ىبوم لتقف :ةنسلا) نك 6 ىفو

 10 : ليرد

 اهب لنق ىتح فمرتلا ىلا 4هريصمو هلتق ةدس :

 نما هللا تبعا دابا نأ ناك ذمرتلا ىلا هريضم بيس انآ كد

 ىركذ* ىبضم كقو مانترقب ميغ ىنب نم نثق نما لدك امل مزاخ

 يرخن نم #دهعم 4 ىقب ناك نم مظع هنع قوفت مايا هلتق وربخ

 5 دوم هنبألا لاقف.ورمج هلق لع ميغ ىنباافاكوا ا ا

 كولملا ضععب ىلا ًاجلت ىتح علب رهن عطقاو ورم نع ىلقت 1

 نيرشع ىف ورسم رع 5-5 صخشف هيف 8 ميقت نصح هىلأ و

 راصف 0 5 موق كلو رب 1 قف رش نا
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 ازرخر مه ةذَْنس

 ريبولا لآل غتعاط بلهملا كلوب اريصقت ىرأ ال ىلا كلملا فبع

 ءافولاو ىتعاط ىلا ماحد وه علل متافوو هتعاط ناف هل مءافو الو

 هيا قب نا كح ٠ يذلا اوضت يقلل هيييا كا قا 3

 « اهكتفف سيغاي لضفملا ازغ ةنسلا هذه « ىو

 03 ١ 0 ب 3 3 3 دس

 جاجل لزع لق دمحم نب لضفملا نع كم نب ىلع ركذ

 ةخعست اهيلوف مم خنس ناسارخ ىلع هتيالوب لضفملا أ بتكو ديرب

 هرفظف ناموشو نورخآ ارغ مث ةمرد ةثام نامت نم لجر لك

 ال كعيتب لئصفملل نككي رثو سانلا نيب باصا ام مسقو منغو 0

 نيب دهسف اعيش منغ نأو ةىش هءاج املك سانلا ىطعي ن 3

 قاضفملا حد ىرفقشالا بعك لاقف

 3 نم رقفلاو تل ةاذ 0ىرت

 هبيس ل 00 0 - نيف )

 دحت مل قة ا 7-5 ام 5

 5 و اديَخ و ع اتهعك

 يهل وذ 0 انكنع ام 2
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 جيلع لتشاف ءاتشلا يف لفقو هوحلاص امم ايبس «باصأو مزراوخ

 نم ىسلا كنك ثاف افوسيبلفا,ىرسألا بايك سانلا يحد

 كلذ 4نوعاط فورلا ورم لعا باصأو هةناتسلب ةكيزي لونو لاق «دربلا

 آلا كليب رمي ملف مدقف مممدقا نأ ٍياَجمل هيلا ءبتكف ماعلا

 5 سرخحو 050 ةنس لزعو مل' نس ع و ديزي ناكو ' نيحايرلا هل اوشوف

 ماشح امو 7 ةبينق ىلوو هد ةنس رخآلا عيبر ف ناسارخخ نم

 نع ديزي جاجا لزع ىف فنخ ىنأ نع ركذ هنف دم نبا

 نم كد: ىخلاو تم نب ىلع هركذ ىذلا ريع 1 0

 نا هوتدح دينغو ىسارلا قراضملا مابا نا ىفنخص قا نك للا

 0 مع ديس نب ناجرلا دبع نم غرف نيح هل نكي مه اجمل

 لها لذا جاجا نك كدقو#»* هتيب لعأو بّلهملا ننادوكا ل

 نيرصملا لها نم ماعم نمو ةهتيب لعأو ديمي الا فلك قارعلا

 فارعلاب دمحم نب ناجرلا دبع دعب فوختي «نكي مو ناسارخ
 هجرخسيل كيري ةبراوم ىف امم ذخأت بلهملا ني نيرك 2020

 ؛ةبرحو ودعلاب هيلع لتعيف هينأيل هيلا ثعبي ناكف ناسارخ نم

 نأ مث كلملا دبع ناطلس رخآ ناك ىتخ :كلذب ثكف ناسارخ

 بّلهملا نب ديزي لزعب هيلع ريشي كلملا دبع ىلا بتك يجد
 هيبلا بتكف هل ةءافو 9 هناو ريبزلا نبال بلهملا لا خعاطب هربخكايو

 ©) 8 2 فق. 865) 8 هرص. 2 28 هناتسبير ط كك ا ناسخ

 5ع0 12 6( 1عععجأ 107 22312115 6226203916, 116 710عاأاتتنو دنانسمي. (1

 2101:3200. *عمر 3 121 خناخسملب 2عممدعجعا123 كد. 4) 8 1256. ىقع
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 ازا مه خلس

 امدات ةرامالا َبوُلُسَم تحبصات ىنتيصعق اًمزاَح اَرُمُأ كثرمأ ه

 3 عجبت ياكلاب ان صا قلع ىكابلاب اَنأ اف

 اديه «تلق فيك 0نيضخحل لق ناسارخ ةبيتق مدق اًملف

 انك تن نال /ىنوأ ةشفتف ىمقيَسعف اًنراح ما قرأ
 اهقافننم مآ ل اال هتيصع لَك نأ باجمل غلبي ن :راخ 10

 ءاضيب الو ءارفص عدي ال 3 هثرما لق كاصعف هب هترما اذاف لق

 كيبأ اما 5نيضح نب صايعل لجر لاقف ء«ريمألا ىلا اهلج الا

 الو ءارفص عدي ال نأ هترما هلوقب اًحراق هرق نيح ةبيتق هدجوف

 ك1 دب انيك ءاشتحو قغ- 35 «يطألا 1 اهلج لا ءاضبب

 اهيا* هيلا بتكف مزراوخ رغأ نأ ديزي ىلا اجل بنك لاق ؛:
 يامل هيلا بتكف بلللا ةديدش بلسلا ةليلق اهنا 1رريبمألا

 بتكف مزراوخ ونغأ نأ كيرا ىلا ههلا بتكف مدقاو فلختسا

 لما هحلاصف هعطي ملو ازغف تقصو امك اهناف اهرغت ال هيلا

 2) 8 هلهب (هنمت2 <ليب)و 2 ةلهبر © هلهب (عع 111, 1111, نلغ)

 2) 0000. نيصخح . 7. 5انم128. 6) ( الو. ©) 8 هدرص.ر 2 ءا ( نيصخن.

 6) 8 مكس نيصخ اي. ر/ك) ©6000. قوز 1طه 1كطقلل. انا تهم م) 5
 ةمكء. لاق ريمالا ىلا اهلي الا ءاضيب الو ءارفص عدي ا نأ اكيبلك

 انتدحو ىلع. 2 1[ 00
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 من لس الرا

 كرمُأل ايضام اماص الجر ىل هرظنأف رعس* ىب ةعاّجم ىلإ كد
 جاجنل ن أ كيزيب غلبو هلو دكللا بيتكم م ىب يي ىمسف

 داجر اولاق ناسارخ ل جاجشل نورست نمد هناببد لمحل لاغذ 6

 هيلا بتكي كا ديزي لبع ف جاجحلل كلملا دبع نذا املف

 « كيزي راسشتساف زيف ليضغملا فلختسا أ حيلا بتكف هلزعب

 نسح نا ةيولل ريمأ ن 0 لتعأو « مق هل لاقف رذنما نب 07 نيضح

 كركر رز خت دع 0 نآف را /نَ تيبتأ امناو كيف ىَأو لا

 م ف ةانل كروب تيب لها انا 0 درزي رقيا*) نأ هلا يدل 0١

 ىلع كلذ أطبأو زاهمل ىف ذنخأت فالكلو ةيصعملا هركا انأو ةعاطلا

 لضفملا لعبت ,ناسارخ كتيلو نيق ىلا لشفملا لك ب اجل

 هاعد امناو ىدعب كرقي 5 اجل نأ كيزب مل لاقف ديزي تك
 م 5 0

 ديزي لاق ىنتت>سح مللب لق هيلع عنتمأ نا ظفاخم عنص ام ىللأ

 ([5 م. خنس وخآلا عمبر ىف ديزي جرخو ملعتس كدسحا ةلمب ىبأب

 وهو كلملا دبعو ليضفملل رعاشلا لاقف :+لضفملا جحش لوعف

 مال هيأ

 ه) 5 رظنا كعس (560 2311110 321214 6 رعس) 6) 8 125 نب

 ملسم. م) 8 ذصوع» ىب. 42) 0000. ءغ 1ص ةكطقلا. (ءاتوطح

 0ع ةادصع) نيصخح , 5ع0 ؟10ع آش, 177, 2,1, 2133333. الآثار 2١

 رت 271720 /ا )1| ك6 ل مقر 1طص لاكطقلا. نع 6ع رز

 12561: ليكي لطط طك نإ 126 5 5 بلهملا ىئ د ديزي لاق كرقي ز

 لاح اك 211. ان[ عع. /) 8 هدح.ز ٠1د طظكق]1. 34 9 2) 2 00
 هاا ىلوو ه2 كلما اجبظوأ ا 1 1ج01 دخان 11

210161 6 



 1 مه ةَنِس

 ا ايري هل لاقي .لجر ديلي ىدي تخت ام نأ نووكذي بنل

 ديزيو ريمن نب نيصح نب كيزيو ةشبك ىبأ نب ديزي تركذت
 دليلا نب كيري الأ ناك نأ وف امو كانه هاوسيلف رانيد ىبا

 ” اك د هةر نب بود نم ةربس نب رايخأ مدق ىتح ءاعيش

 كيري عم .ناكو بلهملا ناسرف نم ناكو عشاج ىب نايفس ىبا
 2 ا 0 5 1 2 1 2

 لو يرسا نق /ممظعأو لجا* هللا لاق. هنع ىكوصا تبذك لاق

 رت لق 2«كلذ دعب نامع ىلع رايخل ليتساو تقدص لق مجلي 0

 هيلأ بتكف ةيريبزلاب و بلهملا لآو ديزي مذي كلملا دبع ىلا بتك
 لب رييزلا لآل متعاط بلهملا لاب اًصقن ىرا ال ىلا كلملا دبع
 ةكيللا بتكف ىل كئولا ىلا وحدي غل 2ءاقو نأو عل غنم 2افو تارأ

 دبع هيلا بتكف خيشلا هب ندبخا ام عردغ هفوكخ لك

 معلصي الجر ىل مسف بلهملا لو كيوي ىف ترثكا نق كلملا ؛5

 كبع هيلا بتكف ىدعسلا ةرعس-نب ةعاجم هل ىهسف ناساخ

 ىلا وه بلهملا لآ داسفتسا ىلا كمد ىذلا كيأر نا كلملا

 ©) 8 © 0.0 8) ل تيظعو.' ,2) 156-8: هيأر 1طن 1كط811. اع

 ا 2) 8200. بلهملا نب: 2 2 158 ةكط211.:ابيس 8 ) 

 لجاو مظعا لططص لكطقلال. نع عع.  ج) 8 هرم. (516ع)ر». 2 8 اتوب

 2) 115 ء0م00. ءا 14ر كك 8ءاةشلط. عضو. 1ص 1211. 50. دبعس (ءأ

 الهاون. 15 رز 3م110 1؟5غ655. ىعسر ةمان0 0ع ةاوصع 5380)ز آطد

 ل0. رعسمو لكلاصرتست !0ءننك ريتا طش 17: 241, 7 0ع 20550 1212لل1

 8620115 51و 0.



 0 ش |رسو

 رمبغ فرعا ال ةردغ ردغي لاق هتفص فوعنذا لاق ىردا "5 لاق قوم

 اعبس هراسف لك راو تّلهملا" ىبا' قيري سنا 3 عقوف لاق ءاذه

 هيفعتسي كلم لا كبع ىلا بتكذ مداقو زخيشلا لي نم لجو وهو

 وزغت ىنذلا تملع دق جم 3 نيأي هيلا بتكف قارعلا 5 نم

 5 عفان ناكم «ىرأل ىنا ىورعلو كيف 0 ملعت نا كيرث كناو

 هلاقنف (تآ وه اع هللا 6 نأ ىنح اذه نع ملا يل نبأ

 ! ]/. قربي همم ك ذي قدنوفلا
 هريس ّلشم تقل اكطت ر

 وكلم ءايليإ 0 طساو ىلا

 10 امدعب 0 نم راهن 1 ىرس

 تّلوف راهنلا سمش نم ةليللا اند
 ككل رمح ىلا فاد دا

 تلكو ةاهارس تلم* نق ناسيمب

 0م لتر اًيماطق 0

 : تلجات + هنع ءكملطلا ةرمغ اذا

 لكشف بوم نبا 0ةيبعا عدا ” لاخ اموي 0 7« انيبف لاق

 لقا“ نا كيبع اي ككو لاقف ةسأر عقرف ضرالا ف 07

 ه) 8 عون مز8 ةمنو 15ه دكطملل نع 287006 ا
 24) 23 5 رهأ“ م) 0 هل. لاقف أ 0113ع 50111124111 1150116 40

 76202 نلكا دنع ! 5 رز 01 ]42ع05 1, 20 (نلل1 1

 انعام 011 بارسعالا ضعب) ه 111, 1122 5 ]2001 تلكشفلا

 مض) ]هع انشا 2 0 ءىفنلا (65601117 512 ع3 نك شيشلا 5

 تلوف اهيلا) 6#) ]30. باغ. 20 56 اهارع تدل © 2202 نم

 م10 ىلع. 7) 8 امينيبك. 7) 8 ايلاخ. 645) 82 كيبعب. ثماتلا 7

 لوا. همجع2 7151 656 سنوي نب كيبع.



 ا“ ىف فد

 ©, ةنس ىف ناك ةديحن نب* ناجرلا ىبع كلهم نأ ليق «دقو

 نع بلهملا نب ديزي فسي نب ٍياَجدَل لع ةنسلا هذه ىفو

 «نيزي اخا بلهملا نب لضفملا اهالوو ناساخ

 نع جاجمل هلزع هلجا نم ىذلا ببسلا ركذ

 لضفلا  لجتساو ناسارخ :

 ىلا دفو اجمل نأ دمحم صف ليصفللا اج د ل

 ريحلا اذه ىف نا هل ليقف هلزنف ريدب هفرصنم ىف رف كلملا دبع

 نودجتن له ْييش اي هلاق هب امدف انلع بتكلا لها نم اخش

 ااوهأ نم ىصضم ام دج م ف نص جو هيف متنأ ام مكبتك ىف

 كلذ ل لاق 2 افوصوم مأ وا لاق ىثأك وه امو هيف متنا امو 0

 ريما ةفص نودج ان لق ةفص ريغب ا مسا ريغب 0#

 نم /عرقأ ءكلم هيف نحن ىلا اننامز ىف هدجت لق نينموملا

 لق دكيلولا هل لاقي لجر مسا لق نم مث لق َعَرْصي هليبسل ْمقي
 لق سانلا ىلع هب جقفي ىبن مسا همما لسجر لاق اك امص ارث

 لق معن لت م ىلأ ام* مّلعَتفا ل3 كب تربخأ لق لق ىنفرعتفا 5

 دعب ما ىتايح ىف لق ديزي هل لاقي لجر لق ىدعب هيلي نمف

 ه) آد 3 رفعج وبا لاق. 6) 82 هد 2 تا
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 مخ ةددس ||| *لي

 هعمو ريسي كلت همايا ىف جاجشل جرخ فنخم با لق ماشه

 لوقي وهو طَقرألا ا

 لب 0 ركسع نع 0 ةمدهيو هةر ىنبي لا

 الام مَقَصَم نم تاَيْيَف هيسٌفم َكيَدَي ا

 ' ةدماسب ذل نع م طظاطكلا ع

 نادبف هلعأ كفشسافلا ليف نم - 0 جاك لاقف

 « مباخو 8فاخو «بكناذ ضخحدو «بنو فلز نم هل نيبت كف

 تكسو هبضغل عرف الا كلحا ىقب اف هتوص كب « باتراو كدتنو

 ماي ءكل ام+ هيف تنك اميف دع ٍلَجْْل هل لاقف طقميرألا

 نه ام زيزع هللا ناطلسو ريمألا اهيا كادف تيلعج ىلا لق مظقرا

 ملظأو قصافم 7 تلارحاو قئاصخ ثداغاذ تبصغع ءاكتيلر نا آل

 هللا ناطلس نأ لجا دِجَمل هل لق ضرألا ىف ترادو ىرصب

 مهي تاذ وهو جاجا لقو «لعفف هيذ تنك اميف 1 زيزع

 ١5 لاقف روعأ وهو +ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ىب دايز هعمو ريسي

 تلق لق ةرمس نبال تالق فيك طقترالل اعدل
 )0 لنكلا تبسح تنك | اروعلا 8 كتيدق نيعلا روعأ اي
 5ع 1 سور 1[ 5

 7 ردح نأ هودستلا [ تارثادو ارودقملا رك كنع كوسسبل

 ه) 2 همدهتو. 65) ( 1:ءزتامعر, 27م2. 1, 85 (110. «0ل. 1

 1, 4 ل4 17 )60 1! 25. 26106 م26 لاعف 2 لق هر اظ سكك ليقلا.

 24) 8 هددت. عا مدلتالاو ةصغع 12عأ تا 6) ١ 010 /) 1 طقيرأ.

 مير 8 تلاوجاو. 28 لاقف. 2 8 ىلحسلا" )4  8 تقتل

 70 12 تاربدو.
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 الرس موه ةنس

 تح تا -

 ةمخرلاب ا رصمب ل هاهسأر نم د عضوم تاهيف

 كلملا دبع هب ءلسرأف كلم ا نع لادم لك حاج ن .راكو

 نب رمع 5 ) 0( ر صم 02 ذكتموي 0 زسيوعلا دمع ىلا

 هللا ءديبيع ىب دعس قربخا لاق هتدح ةشثاع نبأ أ غخبش

 ىصخ عم هب ليسرأ تعشالا ىبا سأرب كلما كبع َك اين لقو

 نيب عضو املف شيرفقف نم لجر تح تناك نم ارسم ا

 ام بلط وكولمل نم كلم ملكتي ال مىئازب ابحرم نلاق اهيدي

 ' خ5 سأرلا ثخأي ىصخل ثبهذف ريذاقملا ىبأت هلعا وف

 ىبطخب نعد 3 ىنجاح عاب ىتح هللاو 709 تلاق هحيب نم

 لبع ربخا رث هذخأت ىنآلا هب كئاش تلق مث هنقلغو هتلسغف

 هباككأ نم لجر ى رظن كثعنتالا ىبأ نأ : ركذو .“« خلكس

 نالجلا رتخ كي نم كاكك هئات وهف فوكلا ةهدوطب

 ” 1 تال ةلقتكا اهيا رغشي نضل كتم
 داّبعلا باق قا مح كوملاو: "حار هل هل :توملا ىف ناك« سقف

 نطاومل نم نطوم ىف تبث اَلَم ةيكل اي لاقف هيلا تفننلاف

 لاق «هيلا ترص امم كل اريخ 7 ناكف كيدي نيب ٌتومنف

 ©) 14 هسأر. را ا معلا 2018 و
 ذكموب رصم ىلع ناكو. )82 كينغ 0 15 ساوب» مز كولم

 (© كلم نبا ) 8 هرط. )2  0 هده. ركذو أ ل136 6111

 ا15011ع 20 76252 للعفف ميف م. !|"ةثبو 1. 24. م 8 ةدوط» 62 117

 0000 165 12, ||, 24, ]دلعلاط1و 2822.11, "841.2 )2  5 15 لجر.

 ال ط6 و



 من ةئس ااه يس د 5

 دبا نوبلطي اماعطتتسا برخل ىنوعطتسي مرد ةئام ره لك ىف
 0و ع 0

 3 0 يا 0 ىبأ عم ناكو ا نأ لبيبشر كاف ا

 ىيسدألا نبي ديك نب ا لاقف هيلع فخو اضيا لي
 5 نت م د : مل د 0
 ةمهف هلئقن ىميمتلا اذه ردغ نمأ ال ىلا نامرلا دبع ةهيخال

 لك هفوخو ليبتر ىلا هب, ىتوف هفاخت عيبس نأ نبا كش
 5 8 2 نع 5

 ميمخ ب ةرايع ىلا أرس | هداجاف ثعدتالا 00 دغلا ىلا هداعدو

 بنتكو هدنع ماقأف «فلا فلا هل لعجغ كيعشلا ىبا ىف لعكتساف

 جس

 نينس رشع :«دالب 0ىرغت ال نأ ليبكر ظرتشان ء ظرتشاذ كالس

 امر ليبترو ا ةيبع طعأ نأ هيلا بتكف يحلل نا راع لل

 فلا ةثام هَعست ةنس لك ىف نين هرشعلا كعب ىدوي نأو
 هرضحلت :تيعشألا ؛ىياا ىلا ليبتر لسسراو ىاللس ام /اديك 5
 9 ىقلأف يقلاو عماول,ل هل لعا دقو هتيب لما نم نيتلثو

 ىلا اعيمج عب لسرأو ةعماج مساقلا فنع ىفو ةعماج هقنع

 كتعشالا ىلا عم ناك نم ةعاجل لقو ةنم ةرامع ملاسم ىنْدأ

 نم كثعشألا نبا برق ةاَملو متتشاتيح“ ىلا اون لالا 7

 ىرسألابو دب قف هسأر ٌوتحاف تاف رصق نوف نمادسعب دل
 هتأرمايو لها سمووربو تعشألا نيا سرب لسرأو قتانعا تا 7

 مءارعشلا ضعب كلذ ىف لاقف احمل ىلا

 2 8 هدم. 782) 8 نصح 2 8 هن وبا 030) 2 قي

 هرشعلا. رز ]1 هللا كيبيعو ور 7١ 8 اا 2 02 ى) 8

 هالس. 7) 8 امهب. 2) 8 قل. تر اك لل ا



 لادنو مه نس

 كرثو جاجا نأ دمحم نب ناجرلا ىبع سأرب ليبتر ثعبو الام

 جاجخل 0 ناكو نينس عبس هنم هذخاي ناك ىذلا جلصلا هل

 راجا قوف نم هسفن 5 ىقلاف هللا ودعب ليبتر ىلا ثعب ليقي

 هذا نشار 6 نبا نب ' نابيلس ىنثتدحو فئنخم هبا لق“ . «تاف

 |0000 ناكل دبع تام ذو لوقت, ديوي ةسبأ ةكيلما عام
 ثعب ةلفطت اودارأو تام املخ هناصا ىف لسلا ناك ىذخف ىلعل

 ةينامت نخأو ٍباَجلْل ىلا هب «ثعبف هسأر هون ليبقر هيلا

 نك نم و عيمج كزتو هدنع سبح .تعشألا ملآ نم الجر رشع

 الجر رشع ةينامثلا هذخأب باجمل ىلا 8بتكو هباكا نم دعم

 ثععبآو مابا, :برضا نا هيلا بتكف ناجرلا دبع تيب لحما نم
 دبع ىلا ايف َبآْطيِف ةايحا هيلا مهب قوي نأ هبكو ماسوورب نبا
 عيبس نا نبا رما ىف ليق كقو «ك“ادحا جهنم كرتيف كلملا

 نع ركذ ام كلذو فنخم ىنا نع تركذ اب كيم كتعشألا ناو

 ميم ا ةرامع نأ معز لوقي ناك هنا ىنثملا نب رمعم ةديبع أ
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 اااردار مه زخكيعسس

 لاق ةحاصفلا هذهف لاق زاوهألاب لق تحلو ىيا هل لاقف سانلا

 لع قيحأف ة5كانه نم* لاق احهصفق ناكو ىنا مالك هتظفح
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 : 0 : 2 بالك نعحتلا دا 2

 2 كل ل و لا لا 0 ولا وحط
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 5 ني لقيا الاو م ترفل هلا
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 ملأ كنس للرا
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 ع 5 3-1 0-7

 !5كسأ ىنب نم ةفوللا لحمأ نم ىتف ناكو مع مامكب او.كسعف

 نيا ىلا ىكسعلا,.نم مفرصتا. هلا معا هني سوس د
 ني اذف اديدش اّقد هقدو قرايط بابلا#ىرطق الين د

 ىمأشلا اذه نم انيقل ىقل هّمع ةنبا لجرلل تلاقف مآشلا لها

 ىللا هتوكش سقو هدوركملا ديرب ىرت ام ةليل ّلك انب لعفي ارش

 ترا ك٠ مرالش ورمع (5؟عل هك. كس. ةكطل. اير 16).  م) عام

 سراما١ ه) 8 د ر/) 8 هس. . م) 8 اعيجا.. )0 8 اطشاوا
 2( 15 كاني.
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 الا اقيرط هي فرعي جال نكب رح فلك نوح ليقو ادهش
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 دبع ىلا اوبثوف ركسعلا مظع ىقبو ةةفئاط هعم* نلونو ةفئاط

 ىصضم رث وعيابف ناجرلا دبع فصنا ايل سابعلا نب ناجرلا 5
 ارق ىلا اوهنانأ ىتح ناسارخ ىلا م اوضمو ليبث نار نيف نبأ

 ديزي يلا 4راسو هولتقف هكيتعلا نم ىجدزألا داَقرلا اهب اوقلف

 )00 ك3 هناث ىئنثادملا بتم نبا ىلع .ءاماو ١ «بلهملا ىبا

 000١ نكسم نم لهنا امل. ثعشألا نبا نا ىمح ىب لضفملا
 اك اناره ىنا .ةريس نب ناجرلا كبع نب .هللا كيبع ناو لباك ىلا 0

 03 ص هع -َ

 ناتسج# سابع ىب نامرلا دبع ىنأو هرارفب هباعو ثعشالا نبأ

 /لاقي عمج ىف ناسارخ ىلا راسف ثعشألا ىبا لف هيلا مضناف

 رذنلملا نب ناكرلا دبع سيفقلا كبع نم ناموا لديع عم 0 ناكو

 دالبلا يف كل ناك دق بلهملا نب كيزي هيلا لسرف دوراسإلا نبأ 5 م .. ضي 3 2

 00 ىلإ لكخرات ةكوش 8 نوفأو اًذحا ىنم ّلكأ وه :ىمو عستم
 سا خخ -

 كىدمأ نأ تيبحا نأو كللانتق درك أ ىلاغ ناطاس بك 0 سيب

 . 3 د

 ةيراح دالبلا هذه انلرن ام هيلا لسوات هب كتننعا كرفسل لامي

 نسيلو هللا ءاش نأ صخاشن رث محيرث نأ اندرا اًنللو ماقمل الو

 ©)18 هدم. .65) 8 دعم ةفئاط. <) 2668. لبعلاو 2 كسعلا (5)2

 كانت ]لع رن. 20 8 ها ف. 81ه: 4 رم 220 نم ل 16 كج

 2ع رفعج وبا الد | ل خاظطل 121562 لا 1 ا

 ةسه 6 ) 8 ةذمكءا. ىنم. 2) 8 هذهب.



 ملأ ةمس أ.ه

 ىلع ديح نب ناجرلا دبع لاقف ناسارخ قأنو هل هاهعدتلف

 كرانيب سلو مراص عاجش باسش : وهو. :بلهملا نبا تيزيت ناساك

 ّلعا عَدَي ىلو اعيرس مكيلا هوغحجو اهويتلخد ولو هئاطلس ملك
 ع - د 2 5 ده 20 2١

3 5 5 

 ةانم ناسارخ لحا امنا اولاقف هنوبلطت ام ةاولانت ال نا فاخأو

 د ا جنم انعبتي 1 نوكي نأ اهانلخد دق ول نأ وجرن نتكأو

 انكش ثيح اهيف 0 ىكانن ةضيرع خليوط ضرأ ىو انلئاقب م

 انيار /نم ىون وا كلما ءدبع وأ * جاك هللا كلهي ىنح تكفمنو

 ةارف اوغلب ىتح اوراسف هللا مسا ىلع اوريس ناجرلا دبع هل لاقف

 10 لبع نب هللأ كيبع هةركسع نم جا ىنح ءىشب اوعشي ملف

 ىوس اقيرطب «نخُلف ٠ هقرافف .نيفلا .ق» يشرقلا ريس" ند ناكرلا

 رث هيلع ىنتأو هللا دبحن عيف مق دمحم نبا مبصا الف جقيرط
 اهيف سيلو نطاوملا هلله ىف مكتدهش مدق ىلاذ كعب امأ لاف

 لأ هيف مكنم ىقبب الا ىنح ,ىسفن هيف ملل وجصأ هلا ليعشم

 :: انمامو اكلم“ تسي: نوربصت الو ,نولئاقتا ال مكن تاكل
 انعيتجل نق. .انأافءانييلا لبق / ناب هكبتك ئتلجت هيد

 ىلا ؛ىبضمل : نان متيارف متين انودع.لخاخن :ءانلعت يحاول )
 اذهنا رق  ىتع اورد ىل مهناور للا نوعي مكقادا متو ناسا

 مكنم ىسخغ مئيأر 9و كدذ ام عنص لك ناجرلا دكيبع نب هللا لديبع

 م2) 8 تاو 8) 8 اولاتي. 22 8.عنوبلطيت هك) طاح 0

 © 1 ىكسللا )8 ©[ 16. كيعو. رك 8 66 1ع ام. ى) 1 هانت

 2) 8 انلعلف. 2) 8 اوقفنت.
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 لكل ار 0

 رث ءمديحم نب* ناجرلا دبع هب لعفف معتف اذه اما لق

 همركأو هلنع لئيسبقر .هلونت  هدالب  لببتر عم لخد ىتح ىصضم

 ةعامجو لولغلا مشع نا ث ريتك ّلغلا نم سان دعم ناكو دمظعو

 ةذاقلاو .سوورلا نم نامألا وجربي ال ناك نمو ناجرلا دبع باكا
 ابكي لو .تحضألا نبا عم نطوم لك ىف ٍجاكحلل اوبصن ىيذلا

 ىف اولبقا ءدلك تهَحلا هيلع اودهجو ةؤرم لوا ىف باجمل ناما
 اهب ناكف ناتسكسب اوطقس ىند> هبلط ىو ثعشالا ىبا را

 "07 نيرو نلبلا لعأو ناتسجس لعا :نم. .عاعبت نمو مانم
 دبع ىلا اوبتكو هووصخ 2راعبلا رمع ىب هللا كىبع ىلع اولزنو اغلا

 ليبنر كنع وخو عتعابجو / مثدلعو قمودقب * هنوربخ 6 نامرسلا 0

 ثراملا نب ةعيبر نب سابعلا نب نارلا دبع هب ىلصي  ناكو
 ' بت انلعل انيلا لبقأ نا ههلا اوبتكف بلطملا دبع, 8ىبا

 لانك ىلع ة اننوعيابي علعلف اميظع ادنج انم اهب نافذ ناسارخ

 )00 نول لامجرلا اهيو..ةضيرع ذاعساو .دالسب غو .لشلا لغا
 نب هللا لدلبع /: اورصخخ دعم نمي لمحت نب ناجرلا كبع ايلا هو

 بّذُعو بضف «ناجرلا دبع هب رمت ةولزنتسا ىتح ةراّعبلا رما
 باحصا لاقف مأشلا لعا ىف :« مي نب ةرامع وك و لبقأو سبحو

 ناتسجاس نع انب جرخا ناجرلا دهعل دمحم نب ناجرلا دبع

 اإ )» ندم. ة[ناع 200. كلذ. 65) 2 درمهأ. ء) 8 2561. 0

 ل 0 راغملا. ©) 8 10562. لكمحكم نب. ر/ك) 2ءا., 2 © 0 2ندعب.

 ةالك © اش 2:8 ةصوءول. 6 ند هعيبر. 2) 8 انوعيابي.

 م) ]5 اوضحت. 2 2غ راغسلا , )2 راعنلا 560 4 ةنرود2 01 266

 72) 1 ريم (؟. داتمى3 !أءار 3٠



 م اخدس لا

 فلغأ امزهنم قبيح ىسب ناكرلا ديع هيلع مدق اًيلك مرأد نبأ

 امايا ناجرلا دبع اهيلع مات اهلوخد «دعنمو هنود ةنيدحملا باب

 ىتح يرخ اهيلا لصي ال هنا ىأر املف اهلوخدو اهحاتتفا ءاجر

 اقي لكثاو نب ركب نم الجر اهيلع لعتسا ناك دقو يرسل 1

 5 هليقتنساف ىسودسلا ضايع نب ماش وبأ 5 نايمه نب ضايع هل

 بباكصا .لفغ اذا ئتح ارظتناو هض».لرخ ىمح ءءاحا دنا 1 1

 انهب:نْمأَيأ نا دارأو .ةققوأت هيلع تكو هن اوهعقو ناد

 عمم 0 ليبشر ناك دقو اناكم هدنع اهب فختيو جمل كنع

 ة0اع ,ئتيذا ىمل هللاو ىركبلا ىلا تععبو لون مث نيشان طال

 وعش نم اليد 6 هتازر وأ ةرضم ا ضعبب هئتروض وأ هنيع ىذقعي ١

 رث* كعم نم عيمجو كلتقأف  كلزنتسا ئتح ةضرعلا رعبا ا

 ئركبلا ديلا: ءلسرأت :ملئاوسا نيللي ملسفاو كر 007

 انو .املاس كيلا هعفحت :نكاو انلاوسأو ءانسفنا كح انما ا

 نبال اوحتافف منماو كلذ ىلع ٍهحلاصف اًَرَفوَم لام نم هل ناك

 نما ناك !ذه: نا هل لاقف قيبتر قاف هليبس ااولخو بابلا نك. ١

 ديلا انتيطم و هب اقتاو*: هنيلو تي كنكو ةنيدملا نش |

 دق لق هلتق ىف ىل نذأف ي# تيار

 هب ريغصتلاو هرَهَلو هعفد ىف ىل نذأن لق كب ردغا نا هكأو هتنمآ |
 كفق ام نم بكرو ىبب ردغف

 ه) 8 ذصكع. نم. 2) ثمان 12101 222. 11, "7 ىب ضايع ١"

 ورمع. 6) 8 توب 2) 8 204. كرتلا كلم. 2 طعام عن 2 اهيا م

 © هقازا ري ىبيساو- ير 8 تكفا مر كا



 انكر ما“ نس

 اا الئاقم ىم نا الو :التاقم دجا ال: ىتح نظوم' اف

 ىف زوف 0+ نمب ىضم هنا ث الجوم اكلم « تلوأز

 نب بويأ نب ماشع ءىكتحت فنخ وبا لاق« نامرك ةزاغم

 ىف دبس نبا ىضم امل لق ىفقثلا ليقع نأ نب ناجرلا دبع
 : | ارق مأشلا لها ضعب لخد مأشلا نما 1 نامرك ةزاغم

 يأ رعش نم ةفوللا لغا ضعب ةيتك لق باتك هيف ا دراقملا

 ةليوط ةديصق قو َىَرْكْشَيلا 4 ةدلج

 اًنيقل امل داوفنلا يرخ ايو .:اعيبج رماتدحيا ايو .هافهل اَيأ

 اًنينَبلاو لئالكلا ا يا نيكل انت

 نلت اذا :ءالبلا ىف * ريصَتَ دمت لا عملت ع اها

 انيد جم هلة يدم اي ا ا ا

 اتيرعشألا» ىرقلا هطاَبنأو مّكع «ماغعطل اًنرود اتكرق

 ”ةغنيلم منرز ىلع يرخ ىتح ىضم مدمحام ىبا* نأ مق

 نامرلا دبع نك دق ميم * ىتب نم لجر اهيفو نانسداس

 ٠ عشاجمت ىنب نم ”راعبلا رماع ى ب هللا دبع هل لاقي اهيلع هلعتسا 5

 00183 تلواح. 5) 8 :دعبت. 28 ىنكلكح )2  266. هدلخو

 6 ةولح ىبأز ه4. آذر 11, "بر 2-258وز 1:5 1عععد0. 22 14و 17و

 1 هةر ص ععجمب (ءا كمر. اك لاا, 26) ص ةصد. ةطل]ت. 83#, 5 (عم0. ةدلحخ وبأ).

 5 اح كي7/472. 2, ٠١) 5ءلنو. ةممعء]]ةدغتتت م0ءام مىطغث 12103. (ةدلك وبا:

 121 ؟عركاتم ؟:عجعتتات صانع 110. !] زال". 2) 0 أ كم ىفهل. ركز ( هأ كي

 قرح. ى) كيا. مغ. 2) كيل. انيلخو. 2 اع. ءالبلل“ 2) كع#

 ؛ لع 7 كو. نأو: 172 8 ماعطل. 2ادط 2 262 لغ 10

 طافو.ا م) 8 هغ 2 !اليحم.. م) 8 ىقو رهذ» 00 راغملا.
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 لما سرافب ءانجج ناملغلا نم مالغ اذه نا ملك هللا عنص نم

 لفلاو كعشألا ىبأ ىضمو لاق «“ ءلنقف دقنع برضا أريسأ قاوعلا

 ميم نب ةرامع اجمل ةعبتاف ناتسكاس 7-5 0 طعم نيمزهنم ا نم

 ميقا ىلع 0 مييهأ ةرامعو حجاج سد 00 هنبأ هعمو ىمبخللا

 عام هلقاقق "نيوسلاب هكردأف' ناجرلا كبح ىلا ميم لباوابع
0 - 2 00 ٠. 

 تعونجاو روباس اونا ىتح اوضف هباكتاو وه مزهنأ هنأ مث راهن نم

 لولقلا : نم ععم ناك نم مم“ قاركألا ىتحم نب ناجرلا قع
 ة مج ىتح خيقعلا ىلع !ديدش اللاتق ميم ىب ةرامع علتاقف

 نع ل اولخو هباككأو ةرامع مزهذأ مم هباككا نم ريثكو © ةرامع

 ٠0 ىدقاولا لاق ««نامركب رم ىنح ناجرلا دبع ىضمو ةبقعلا

 فنخت وبا لاق يوما“ خلس موكل 3 انرصملاب 0 يواولا ذخعقو تناك

 ىدبعلا سباح ىب لكنملا نع ىاجعلا هرشب ىب فيس ىتلدح

 ىب وربع ةاقلق نامك :نمخ نى :ناكرلا نبع لت ماشا

 خيش هل لاقف لونف الون هل ايهف اهيلع هلماع ناكو ىدحبعلا طيقل

 و نسبا 0 كنع انغلب كفل هللأو ند عل لامي سيقلا دبيع نم

 كنبج ام م هللاو .ناجرلا نبع لاقن اناَبَجَح نسيتك نم نأ ن0

 دقشلو ليخاب ليكخل تففلو لاجيلاب لاجرلا تفلد كفل « هللاو

 /: موقلل خصرعلا * تكون الو تسموهذأ ةامو الجار تنلئاقو اسراف تلناق

 <) ]8 هرسك (42) 5 جوخ د 2 لشق. 2 8 نسكن وفد 4

 هيباود | 6 26غ, ويشد ز 6 011 17761 لق ىدبعلا 2-0 ىدقاولا لاق ْ

 1. صو 23." رير 6 امل ىإ طعام ع6 2 مرصع . لا تقلا كا

 الو. م 28 هوقللا هموعلا ز م20 ةصرعلا 2ع. 50. ةهدرعلا.



 ص

 لع 4 كنس

 نشا انلتاقق“ 3 مانيكابف ركسلا" ىف اقّبِع ققو ء«انحيصأف لاق

 ىقو افقحم بلهملا ىب كلملا دبع انءاج كقو طق هوهانلنا# لاتق

 اي كيلا مض اجمل هل لاقف بألا نب نايفس ليخ نغشك

 نم سانلا لجو لعفف هيلع لجا ىلعت هرشنلا اذه كلملا دبع

 ىثاطلا ىئرتكبلا وبا لتقو اضيا قارعلا لها مزهناف بذاج ّلك

 ةنعاس لك راوغلا نأ التقي نأ لبق القو ىليل 0

 31 ىتابيشلا ل ىب ماطسب ىشمو ل جيبقل 0 انب

 نوسفسج أورسكف نيرصملا للسعها نم طظافلل لها نم كر خةعبرأ

 توملا نم انهقتا انروف اذأ انك ول ةلقصم ةلقصم ىبأ ل لاقو فويسلا

 نيف ليلق انجب امنع لزان كنا انملع كك « انلكتو انروف هنم انوكان

 قلل ىلع اولتاقف نوقح مكنا موق اب هنم لب ال امع ديحملا

 البكا نم ماريخ وع ىف توم ماكل فدل ىلع اونوكت مل ول هللاو
 مأشلا لها هيف اوغشك اديدش الاتق هباكصأو وه لتاقف «ّلذ ىف

 تاج املف ميغ جلتاقي ال ةامرلب ىلع باجمل لاق ىتتح .اراوم

 000 البلت الا: وارلتتق. باج لك نم (سانلا اب طاخحأو ةامولا

 جاجا هَ كل أرييسأ يصلان نلوربق نبأ نب ةعيبر 7 نسب ربكب

 تثج لاق :مضهجلا وبا ىنتّدح فنخم وبا لاق ««دهلتقف

 ©) 8 1ك. جيلا. 511 ©) 1 رشبلا. 2) 8 هد.

 ها ل5 انلل. "ركز 8 5-7 م) 8 اولثقو. 2) 8 زصوع. ىباز اناتتتس

 رععنع مععصعر 1عم020. 2) 8 ع ض) 15 16 هند هم

 0360 1 010:15: 2( م28. 7623 هاتقف ح فرك وبا لاق 112. نم.

 000 20 7) لظ ندع. انلب



 ما" نس 51

 عيتجاف اهب وهو ةرصبلا ملق ىنتح كم نب ناجرلا دبع خو

 نبا ىلا نقنيح هللا, :تيبع .لبقأت  ليفو :ناجرلا نيح كا

 اهتذخإ امو .كقارشف. نرأ ف قأ ةدل هلاقو كعمشلا نم لح

 ايم ىتح اسيخ اهيلع مف نئتادلاب أدبف هداّجخل يخو كل

 :اوجرخ ميلا غروبع لعس نب تيحن غلب اًملف رباعلا ىف لاجبلا

 سانلا يعن جلل رح لبقأو اعيمجج كتعنشألا ىبا ردح

 فاونطألا .نم ليلغلاو ةنفوللا..لصا' هاتأوب ليت ىلعا ىكسم ىلا

 ىلح :ةلقصم .ىب. ماطسب .جرتكا ,عيابو #رارفسلا ىلع سانلا 01

 بناج- نم هامل 0 هباككا ىلع ناجرلا دبع ىدنخو توملا

 نسيج .نبادلخ ديلع ملك تحاواوسو و 00

 اولتتقاف ةفوللا ثعب نم سان ىف ناسارخ نم هئرسقلا . هللا ىبع

 نب دايز للتق ىتح لاتقلا شا نابعش نم /مةليل ةرشع سمخ#

 ز,هباككأو كلذ «ذهف احمل حاسم ىلع ناكو و ىنيقلا مدي

 لاق ىدبألا مضهيج هبا ىنثّتح فنخم وبا لاق «اديدش اذه

 5 مو ةعاطلا لها مكنا انل ليقي انيف ريسي هلك هليل احمل تاب

 طقس. ىف :نوعسي مو هللا ناوضر قى نيعست+متناو ةيسدلا |

 طق نطوم ىف معويتقدص ام ةنسح عيف مكدنع هللا ةداعو هللا

 اركجسأت هب رفظلاو هيلع رصنلا هللا مكبقعا الا #ل متربص الو

 ؛هللا هاش نأ رصنلا ىف كشا تسسل ىنذ نيداج ىنيداع مهيلا

 ه) 8 كاف. 25) 8 هدصت ه) 8 ةمقع» ىيادملاب ماقاف. )

 تارفلا (510). 2 8 هدط., 16. ىشرفلا. م/) 8 اموي رشع هسمخ.

 ى) 266: ىمقلا ميثع, 2 ىمقلا ميتع. آخ متيخ (ميتحب 01

 منغ) ز 8 ةصاع مينغ 121561. نب متيه (5ع0 14 ان :عع.). /) 8 دباككأ لهو.



 اء 1 ار ةخندس

 نم ئىبلكلا ةنانك ىب مهل وبا هلتق لتقف مّكقف دولتقا «نينموملا

 نم رخاآب مو ( نروهمج يف نوصنم هع قا فوع ىب رماع ىنب

 'ااهق لع ىيشي .هنطا ام الجر ىرا ىلا ياكل لاقف هدعب

 رقكأو ضرألا لحما رفكا انا مىسفن نع «جداَخلأ 4لاقف هرفكلب
 ةقوللاب ماقأو «هليبس ىّلخو جاجا ككصضف داتوألا ىن نوح 2

 © ةقوللا لعأ تويب نع 2 لفأ و لْزَعَو ارهش

 كثعشألا :نباو اجمل نيب نكسَمب ةعقولا تناك ةنسلا هذع /قو

 « ا: مجاجلا ويت نم مزهذأ ام لعب

 اهتفص نعو ذعقولا هلم 6ابسيب يع 6 ركذ

 جرخ لق 7ىكسكسلا ديزي نأ نع فنخم وبا ىنتدح ماشه لق

 لون. ىتح مجان ةعقو دعب صاقو نأ نب دعس نب ديكم

 ناجولا ديع نب هللا كيبع جرخو ريتك سان هيلا عمتجاو نتادملا

 ب 2 دب دي 2 0 ا يدك
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 راد اكضسب أوك

 نم لجر هيلا ءاجن هلتق الو هعياب معن لاق اذاف «ترفك لق*

 نع هلاسك تارفلل ءارو نم اعيمتس ريل ب ل ا
 ىتح سانلا رم' ارظتنم ةفطنلا هذه ءارو الرتعم تلر ام لاقف هلاح

 رفاك كنا فهشتا 3 صّيرتما لق. ساننلا عم كعيابأل كتيفأت ترش

 ةرت ةنس نينامتث هللا تكبع تنك نأ ءان لجرلا سب لاق

 ام ةلئاوف ىنتلتق ناو لاق كلشقا اذا لاق رقللاب ىسفن ىلع كهشأ

 لاق ءاسم حابص كورملا رظتننأل كاوا همظ الا ىريع نم ىئقب

 الو ئشرف هلوح فبي ل هنا اومعرف هقنع تبرضف .هقنع اوبرضأ

 احدو «لسشقلا نم هل. ىقرو دجراألا نيوولل ىم حل ذو ساكا

 ؛هريصأ نامتع نم صنقملا تنا هل لاقف ىعجحنلا دايز ىب لك

 ام* هللاو لاقف .2اليبس كيلع لجأ خا بضعا تنك لق ندم

 ىلع ما هسفن نم داقا نيح هيلع ابضغ كشا ثنا انيا ىلع «ىردأ

 كباينا لع قضت ال «فيقتت نم* لجرلا اهي لاق رث هنع توفع نيح
 ام هللاو بئذلا نارشك مرشكت الو /بينللا هديتاوع مكهَت الو

 ىديشع ثوميو ةودغ برشي هنان راملل ءدظ الا ىيع نإ 0

 هللا دكعوملا نرخ 0 تننا ام ضقا 1 نرخ تر ا برشيو

 نإ كف لق نيلع نف ٍجاَجمل لق باسل لذقلا كفو

 0 تعلخو نامتع لئنق كح تءحذك ىللب لاق كيلا ءاضقلا ناك

 هم) 0 رفاك 1 عا ترفك ٠ 6) 0 ع( 8 125212. تنار 2ع[. لمان
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 ما مل ندير

 59 ه ك0

 هاَمْدْجَأ تمرطضا 3 ح : البنا قع سيق مرض

 مرن هسرف ىلع وهو السلا هيلعو هتيب ىلا ىهتنا ىتح ءاج رت

 نوكبي هلعا هيلا رخو اهمزتلف هتنبا هيلا تجرخف هنغ لني

 نييسع ءمك مككرتا ل نا مقيأرأ اوكبت ال لقو ةيصب 3

 نآلا مكقزر ىذلا ناف تمم انأ ناو توما ىننح مكعم هبا: ل 6
 عنو مث قايح ىف مكقزر امك قلفو دعب مكقزريسو تومي ال ىح
 ىبلكلا ده كس ونا لاق“ ٠١١ كافوللا .2 نم جرخو هلها

 عتمو ّدتما نيح راهنلا عافترا اومزغ امل هنا بئاسلا نب سيح
 تغلب 7 00 فيسلاو جمرلا ىعمو نتشأ نثج «لاق

 عوكرتا اجل لاقف ىحالس نم اعيش نلليقلا اهبا ميو نم ىلعأ

 مو نمأ وهف عجر نم ىدانملا ىدانو وعبنت و ايوتبتيلق

 شلا ىلا كلملا نبع نب هللا كبعو لصوملا ىلا ناورم نب كيم

 لخد ىنح جاجمل ءاجو « قارعلاو عاجل الجني دفقولا كني

 ةبنج ىلا وىدبعلا مةخبقر نب برك نب ةلقْصم سلجأو ةفوكلا

 الا اًنسحأ انك نمت هيف امب ىئرما ّلك :متشا لاقف ابيطخ ناكو و
 هيف اب هبعف ابيع هنم تملع نمو هدهع مملو هركش ةّلقب هينشآف
 كنأ كيشنتا هل لاق الا كدحا هعيابي ال ناكو هسفن هيلا رْغصو

 «) ثسدعأم7# طتتمات5 ”ءدذاتك 1قطأ* 1طص 21740: هك مسكه 1و

 101331 5. مدلج (ند0ع ةادطصمو16 2107114 ةاتا» ءوبلعتخ 70عر 4

 مكانك طغت ةنعاطتاتسح 21 21غععم هم 7عءاغع 015ه عاتتغ). 12 طق5ٌ 55

 160 مرنط 1عزاا1 قرح 71 قوت 6) 0 هك 8 رثو. 2) ©! 6[

 0ك 0)2 عكاظ ىلا. )8 لاقخو 0 لاقو.ا ار/ي) 8 ةيقرو ©

 مقر. ى) 2 ىربنعلاز ه,. 1طص 1202. زار 16ص 101. اور



 مل“ نس كه

 بكرو هوت نم فوفصلا تضوقت اهلعف اًملف «سانلاب موهني نأ
 ل 10 :
 نب نامرلا لكبدع كعصو هجو لك ىف اوطبخاو ه عغموجو سانلا

 ني ص 8 2 35

 ىبأ انآ ىفا هللا تانع ساسنلا ىئدايني 6 لدخاف رجذملا ليد

 5 - ع 3

 ءاجو هربنم نحل فقوف ىتراشل مازر نب هللا دبع هانذ دمحا

 5 تبتو ابيرق هنم فقوف همل ليخ ىف ئملسلا باوُذ ىب هللا دبع
 00 ٠ ٠ 0 1 0 . 3 .٠

 0-لا م2 0

 مأزر ىباي لاقف هزوخ علبن تذخاف ماشلا ليها هنم اند ىنح
 5 : نع 3 . 0 2 3١

 رث اونعما .ىننح ةيلع ليخ ليلو لاجيلا هده ىلع لمحا

 باوذ ىبأي .هيلع لجأ لاقف ءةلاجرو ىرخا 4مل ليخ* تعءاج

 لا لخدو ىبنم سبي ال تبتو اونعما ىتح يلع لمح

 ٠ لقغملا نب ديزي .ىب دللا دبع هيلا ةلعصف ءاوربكف ركسعلا ماشنلا

 لون لاقف نامرلا .دبع قاوم ميما بنا يلع كتنسناكو ٌقدألا

 نأ تفرصنا نا كلعلو روت نا لؤنت ل نا كيلع فاخا ىناف
 لجأ ىلخو لزنف مييلا دعب هب هللا .ةكلهي اعبج عل عيجت

 ناجرلا دبع ىضمو .ءىش ىلع .نوولي ال :اومرهنإو ركسعلا قارعلا

 15 هننيبب لا نم .سانأ دعمو ةريبه نب دنع نبأ عم كيبحت نبأ

 اوربعف ربعمب اوعد ةجوُلُقلاب ةدعج ىنب .م ةيرق اوداح* اذا .ىنح

 دبع ةنيفسلا .ىف .له لاقف ةلقصم ىب ما 3 هيلا ىهتناف هيف

 لاقذ مهيف هنا و ىظو هوملكي ملف كمخ نب ناجرلا
 3 205 ه -غما ت 2خظ5-0- 50

 رذاحكت اهيلع سفن كشلاو ال

 ه) © « 8 قاسوور» ١0) ه8 ك ود د 006

 2) © كلنا 5:52 مل. 6) 26. أوركف» 6 أورتكف. رز 1ع لا
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 ركيرزو ملغ نس

 ثيدحلا عجر ىءهرمألب ملعا نأ ريمألا تلقف تيار فيك
 قرتكبلا وبا «ناكو لق ةكديزي ىنا نع فنخ ىا ثيدح ىلا

 الا تربت نأ سْفتل ناك اَم ناوقي ريَبج ا

 اعقاوي ىتح نالمج رث ةيآلا رخآ ىلا هاًلَجْوُم اًباتك هلآ نّذاب

 لق اذع اعّذعأ ءاوس مهي ةثام تانلتاق قراخملا وبا لاق « ّقصلا 5

 نم كصم ةليلل ءاثلتلا ةادغ ءديح نبا عم مجاملل ريد انلؤن

 نيصم ةرشع عبرأل ”اعبرألا ميي انمزفو 0 ةنس /لوألا عيبر رهش
 انك امو راهنلا عوننمو ىحضلا كادتنما دنع ةرخآلا ىدامج نم

 لق “ميلا كلذ ىف هنم انئيلع نوفأ مه الو قيلع مأرجا ّطق
 نم تضم 8ةرشع عبرأل ءاعبرألا موي انيلا اوجرخو هيلا انجرخ
 طق ةهوكانلت# لاتق ىنسحا راهنلا ةّماءع مانلتاقف ةرخآلا ىدايج

 درْبألا نب نايقس جرخ نا ميقلل 6 نولع ةجزهلا نم نونمأ نتكذو
 00 فربألا نك اند ىتح هباحكصا :نتيم لبق نم ليك ىف* ىبلللا

 ' الارق نفح كب ناجحلا نبع ةرسيم ىلع وفو 1ئميمتلا زق

 رو اعاجتت ناكو هنم سانلا اهركلأف مزهنا ىنتح لاتق ريبك هلئاق 5

 ىلغ ملوصو نموأ ناك دق هنا سائلا نظف ةداعب هل رارغلا نكي

 ه) 0 ءا 8 200. ىنم. م) 0 ءغ 2 كيزر 0 ىلدمهلا كيري
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 ما“ ديس الا
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 لافت هاا داضيلت مفيسلاب مل رمذ |اذِه نم نكن فس 7
 5 ه ع 0 1 03

 الو كسرف ىوقأو كعرد دوجأ ام لاقف كيعس ىلا رظنو احمل

 ىقيفظي نأ وجرا ديعس لاق بلكلا اذه عب !نيكت انيك ند

 5 هنم كلذ  ىرسف 5تفقوف هللا ودع. اي فق لق هنم توند املث

 ىنيرضتق كنكمأ نا امأو اثلك كبرضأف ىننكمت نا اما رتخا لاقف
  .. 3 93 050 9 0ع ١ . 5 .. 0

 لاق م ةسونرد ىلع هركلص عضوت ىنكمأ كلك ىننكمت مش انلت

 انكمتم رفغم ا ىلع تابوض 2 ىغيس ىلع حت نعيش برضا

 عمجا مث ىتيرض نمو ىفيس ىم كلذ ىنءاسف ايش عنصي ملف

 ؛ه نعوأ نا امأو ءعطقا نا اماف فنتاعلا لصا ىلع هبرضا نأ ىبأر'

 مو ىتكلذ 6ىفءاسف اعيش ع-ذصأ ملف هنيرضت 0 هنخبرض نع* هدب 1

 تلعف ام هغلب نبيح ركسعلا خيحا ىف وه نمم 0 باغ" ٠

 هتنكمأف ىنكمأ و لق رثت* افيس طرتخا رت مىكلذك ةتلاثلاو* ||

 ىردص .لع سلجو مسرف ىع لون رث اهنم ىنعرص ةيرض ىنبرضف

 ديري ىقلح ىلع اهعضوف انيكس وا ارجنخ هيفخ نم عوتناو

 7 فرشلا ىلتق نم ابيصم تسل كناف هللا كدشنا هل تلقف ىكحذ

 نسلق تنا نحو لق ىكرت نم 1 تمنا ام لشم ركذلاو

 ام 7كبحاص ملعأف قلطناف هللا وع اب لوا لق يشل نيا

 لاقف اكمل ىلا تيهنتا ىتح ىتسا نتقاطناف ديعس لق تيقل

 2) ©, 8 هك ل فيشير دن 266 5020. 5627 2926 )2  36 كل

 فقوف. 65 عطقي 0 عطقم. 50)2 6615 هرم 16) 0 كلتا ل
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 كر مم نس

 0١ قاصأ نعا بس ىلا نبا :ىتدح ئدقاولا ربع نبا لمح

 جرخ ذا ذئموي لاتقلا فص ىف انا ىشركلا ديعس لق لاق ناسيك

 فقويف ئميمتلا شيرخل نب ةمادق هل لاقي قارعلا لها نم لجر

 ىلا مكوعدن انأ مأشلا لها ةقمارج رشعم اي لاقف نيفصلا نيب

 اولا سرحت لجن ىلا جرخيلف متيبا ناف « هلوسر ةنسو هللا باتك 5

 ايننحإ

 . كلذ ىأار اًملف 6 خعبرأ لثق ىنح هلنقف مأشنلا لوعا قنا لج

 قكف 8 دحا بللتا اذه ىلا رك ال ىدانف ايدانم رما اجمل

 حلصا تلق جاجا نم توندف ءىشركلا ديعس لق سانلا

 كلع امو دحا بلكلا اذه ىلا بخ ال نأ تيأر كنا ريمألا هللا

 نأ 0 لجأ لجيلا اذهلو ملاجآب رفنلا ءاليه نم كله نم

 هيلا ٍرخضيلف ىتم اومدق نيذلا قاحككأل نّذأف 00 نق“ نوكي

 ةداع هل 2اذه لبي م بلكلا اذع نأ جامل لاقف هنم لجر

 قيلف موقي نا ٌبحا نمف كباككأل تنذا دقو سانلا بعرا دقو

 لجرلا ءكلذ ىدان اًملف عملعأت هباكحا ىلا ئىشركلا ديعس عجرف

 فشف ةمادق هلتقف ىشبكلا باكتأ نم لجر هيلا زوب زاوبلاب 5

 ٍجاجحلا همالكل هيلع لقنو ديعس ىلع كلذ
 ننذَتأ ريمالا هللا حلصا لاقف جاجا نم كيعس ائدف زرابي نم

 معذ كيعس لق كلذ كدنعو «لاقف بلكلا اذه ىلا ورح 2ك

 'ياّجْلَل لاقف هيا هاطعأف كفيس فرأ جامل لاقف مّبحت امك انا

 ©) © هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص,ر 8 هيلع هللا ىلص.

 ة) 1ع, ء6 2. صفع. ناملغا 2 0 كك 8 هده. 4) 0 ء 8 زصوء

 الا 2) 0 66 8 لاق. .رث) 0 ها 8 ريمالا بح



 0 اخذنس ا

 ماسثنلا لها" نم هل ملغ يو بأ عيل جوخ ةزرابملا ىلا اعدف نيمخ وبا

 لاق ئبالكلا مالغلا انا امهنم كحاو لك لاقف امهيفيسب ابرطضاف

 جرو ءازجاحت الياست املف تننا نم هبحاصل امهنم دحاو لك

 2 2 ىب هللا دبع ىلا اوجرخا لاقف لج بيك الا يقياشل
 5 ماييأ ختلت كلذ لعف مت هلتقف لجر هيلا يرخُأف « الجر الجر

 ءاج- دق اولاقذ لبقا عبارلا مويلا ناك اذا ىتح الجر موي لك لشق

 هيلا يرخا حارجلل اجل لاقف ةزرابملا ىلا اعدف هب هللا ءاج ال : - كا 2 : َُ

 ىف كل لهف لق كب تيلثبا ءدق لق ىلا كجرخا ام حاوج اي
 «٠ تنسحا دقو راجل ىلا عجرتف كل مرهْنَأ لق وه ام لق ريخ

 كنع ىيمازهنا ىف سانلا ةلاقم لمتحا ىثأف انآ امأو كدمحو هدنع

 لعفاف لاق :كدتنم سوق نم لثقا :ىا اهحا.ال ىتناف كديئالست اخ

 هناهل 0 دق ٌيقرامل ناكو هل نطتسي فخأف هيلع لهكاف

 15 اح أو ل لع للكو ىقراشل هل درطاف مالغلا كاف سشطع املكف

 كلنع ىف. دج لجرلا نا هتالخ هي لستات ك0

 جيضنأ همالغل لاقف معرصف هسأر ىلع دوعلاب هبرضف هيلع فطعف

 حارج اب لاقف هدب كلذ لعفف هقسأو ةوادالا ءام نم ههجو ىلع

 لاغف ةيانللا ىرديوش نأ تدرأو خيفاعلا كيب ثدرأ ىنتيزرج ام سكب
 لا ٍِ هه

 20 لاق « ةربشعلاو خبارقلل كنكرن كقف فلطنا لاقف كلذ درأ ا

 2) 2ءأ 6[ 1 ١) 07 2 6 6 600 ءات

 24) © © 8 ريتك شطظعب, 261. اريثتك شطغلا نم (0 الوو.



 15 ملا“ نش

 00 1 لكل نإ .بلحأ اد يشتت لاعب ' ةيفاحب 8اياو ادمن

 ' كيش ىلخ رق :نييدعب“ ريغ ءاسنلاب ليتل  ىبا لقوا هكر تف

 ىبا لق ماشع لق تكل فشلا و لوعل اجل لاقف اضيا

 الا ظبيتك قارملعا ىب .نم' ئبلكلا «نسيكت نب مايقول لبق

 ناك لميسج. ناكو ةذيبلر نم .كيلولا هيلع ٌطحان رحر ىب ةلبج و

 مباحصأ مهناو طقسف هسأر ىلع هبرضف ايقتلاف 0 الجر ةلبج

 اللف ىبا منيل اذه ىتدح مشع لق .٠ «دسأرب ءىجو

 جاجا ىلا رحر .ىنب ةلبج 0 ء دج المل الق.« ىتلكلا ةتاؤغو

 ال متفلا لوا اذه اورشبا مانسلا لفها ليا لق _ نق ني. نع ةلج

 نم ميظع ءاهيف ّلَققي ىتح .4نتبخ عا فعن تناك ام هللاو 0

 موي تاذ - رمق 4و خئامطع نم اذعمو* نميلا للعا مهءامظع

 اود ءبنلا يرخف هززابملا لا وعحي  مشلا .لعا نم لجر و

 اذاف هودقنتساف هباككا لجو زن هارذف هنعطف هيلع لمح ةيراج نبا

 * يال لاقف ءادردلا وبا هل لاقي معّتَح نم لجر وه

 بحا ام #هتزراب ام هنفوع ولو عقو ىتح هفرعا مم ىلا امأ « خيراج اه

 ىساورلا فوع نب ناجرلا دبع جرخو «هلثم ىموق نم باصي نأ

 6) 26 نريبحدر (' ريييكانو 8 بيكر 0 ,يبركاد (01. 76-
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 مل“ نس املا

 - 590 - 3 : 2 0 نع

 مكقلخأ ام هعم لئاقي ىحا فبي رث متلقو ةكلهتلا ىلا مكيدبأب
 و ىقتلاف ىرلا نم ماطسب مدقم ناكو «مكيف انواجر فلكي

 دكدوا ءاشلا لدخاو ناحل ىلا ةبينق هطلف فقيرطلا ىف ةبيتقو

 5 هيحاص ىلع قا :ايعالكف ىارعلا, لعأو ,ناهرلا ىكيع د ل
 5 3 2ع 1 5

 شيعا نأ نم ىلا بحا قارعلا لما عم توما نال ماطسب لاقو

 نبأل لق محق اًملف 2« ناذيسام لون ىق ناكو ماشلا لها عم
 نبيع 0-5

 يرضف اءاجش ناكو ىل اهوليتحاف بول دنع ةةفسرش ىف نا

 نيب ليقاث ةخيرسو خمأ نيد نم ظارمأ نيتلت نم اوك ايف أوباصاق

 جاجحدل يسع نلخان نتجت نىهدر ه*كسع نم كب اذا 207

 تييبسل 8 ْنهودري مث ول .ءاما .2ءاسن مهوقلا,حعنم كل كوا
2 5 1 2 7 

 للميك كلذ دعي * رخآ اموي اودنتقا م 26ترهظ اذا ادغ واسف

 !؟ مكسع لخد ىح.هل ليبخ ىف ىنادمملا ليلم ىب هلا 0

 دا هللا دبع نب قراط دعم ناكو ةأرما انرشع / امك ايسَف

 ع
 و خان هءطاطسف نم ماشا لكفأ ند خيش جب .٠ 3 6 3 1 .

 ب 2 1 3 © 6 3 ص

 ىنلعل حيشلا اذه 7 ىنم ردسا ” الا ندع ليقي ىدسالا

 مهللا هدتوص اعفار* لوقي جيلا اذاف هنعطاف هيلع لجأ وأ هيمرأ

 ©) © ناكنسامو 8 ىناكيسام» 0) 6©2 ةخفسرو 1 هفسر ىتنم ©

 ةذفس ىتس. 2) 0 ع6 8 هدم. 2) 26. ءا © ىهدري. 02 0

 5 يلع انهظر 1ك غيلع /) 0000. دينامت. 5)2 0

 رظا ©5070 0 كلت ىنعارتسا 0 أ 1ك رتشا).
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 امم مالا
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 ارجو هىلا ترظنف لذ «بيجيف وعدمو ناذ ام فئاذ مكّلكو

 لشفلا اذاو ةعطقنم متتنسلا اذاو ةنيب هفرجو ىلع ةّبآللا !ذاف ءارقلا

 ' ل1 اذ ةاودانض ا اولذجو أورس حق ماشلا لكا ا!نذاوأ رهظ لق يف

 اقيم وبا لاق 9 مكتوغاط هللا لتق .كقو متكلم دق هللا

 ةراتعاو وه لج نيح ةلبج نا ىكسكسلا ديري وبا ىثلحف ة

 ةيحان /نتناكف ةقرفانم © تيقرتافأو ارح افلا ههيفلا

 اوعجريل هباكتأل فقو دقو انباكصا نوعبتي هباكتا !ذاف وانرظنف

 000 درا نب ةلبجا هلو كنه انضعي لاقف ةرقر ننأر لع هيلا
 لق «هنوبيصت مكلعل هنع لاتقلاب ٌليغاشم هباكا ماد ام هيلع

 طبه الذ فيسلاب انيلع لج نكو ىلو ام ُدِهّْشَف هيلع انليحن

 عجرو الينق عقوف هسرف» نع هانيرذأف حلمرلب هانرججش 8 ةوعرلا 4 نم
 انيار اليتق هوار :املف هنع انيكنت نيلبقم مانيار املف هباككا

 0 كلذ مانيبتف لاق انثيعأ هب ترق ام قعرجو عتعاجرنسا نم

 نب مهس ىنثذح فنخم وبا لق «انيلا عجورخو انايا ملانق

 ااه سانلا ع ُهَلَبَج بيصأ امل لق ىنّهجحلا ناجرلا نبع

 عكشف ىنابيشلا ةريبغ ىب ةلقصم نب ماطسب انيلع مدق ىنح

 نم ليقلا اذه عمسف َدَلَبَج ماقم موقي اذه اولاقو همدقم سانلا

 اذحلو لجيأ مكنم* لق نا متاكاب لاقف ىرتُكبلا وبا ماضعب

 تكا ظعا 6[ 2 50)277-3.2 68 انودانف. 2) 6 كل مكتيغاط.

 2) © 6غ 8 هرم. 260 تأ ط كانا !١رك)) 07 ءاالثا قيم اكعظف)

 000ا] رظندو ظرطنخت 27) 0 © 1 وعلا. 0 2) 0 © 8 ةصقع نأ

 000 انيبفر 20 اننحر 8 اينيتف )20 200 © 8 لج
 ' مكنم دكحاو.



 مل زكنس لورلاب

 نم اومثأتلا الو عولتات ريبج نب ديعس لو راجبلا هي نكت

 مخربجتاو مكمل ىف مروج ىلع ولت 5 غماتآ ىلعو نيقيو ةينب علان
 فنخ وبا لق ««ةالصلا هتئاماو ءافعضلا #لالذتساو ىيدلا ىف

 متلك اذا «خلبج انل لاقف يلع :لمكلل 2 اًنايهتف ريبولا وبا لق

 ة اوعقاوت ىتح ةنع مكهوجو اودرن الو خقداص ةخءلج اولحاف ةيلع

 جيلع اّنم ةرقو علاتق ىف انم دب ةلجج خيلع انلمكف علق «عفص

 انعِقاو . ىتح انيضم, مث 8 تّرتافسشا ىتح ثلتثلا بئاتللا و انبرضف

 اًعيرص ةلبجصب انررق انفرصنا رث هنع ؛مانلزا ىتح مانياسف قفص
 انغقوم انفقوف ”«انبَجو كلذ ةانّكهف لق «لنق فيك 5ىردن ال

 0 نين ةلبج ىفاتعن ,نىكو هن ورفاوتملا انعاوق ناو سد تانك دل

 ىف وف لي داخل يىذ هاناالتم نجلو لك هيرددقف اماك ا 0

 ىتاطلا ىرتُكبلا وبا انل لاقف ادقف انيلع ٌبشا ناك نطوملا مكلذ

 مكنم .لجرك ناك اف رحر ىب ةلبجا لتقف مكين نييتلاب

 تعزو ركبتيل الو موي :مكعتيل نكي" ىلظ راب 0

 ه) طووتصتغ طتع ادعتصت ءم03ع15 0, 0ع ن3 5153 2. |.مل. 65) 0

 مكمان, 28 © > مكمايا, 266. مكياب" 0 © روحت, 8 2يكاتو»

 2) 0 ايهتح, 8 اًيينفر © اييف .(ط- < ايهتن) 0 0
 را رز © لق 6ك 6 هش عز 0 ه6 8 ةم5ء2..بئاتكلا

 انيرضو هنع مهانلزا ىنح. /) 2 بريعشا, 61'1. © © ترقتسا.

 2 260 كك 2 منلوأز. /) © ةصقوأان» الو هلتق نم. 2 42) 260 ه1

 1251.١ هللاو. رس 62 هر ر 16 ها 17 انيح 72) 00 ©« 8 انفقو.

 6) 112 عار ظ عا 0: © نورداننم 8 نورغاننملا. ير 0 ع[ ل5 02

 9) 0 رخاتد الو مكقتن نكتو 2 رخاتن الو مدقنت نكت.



 ل ملال ينشب

 همارهتلا بيس نع ريثلا ركذ

 ربل قدح لاق :تنكم  ىبا نع ىدبصم نب ماش ركذ

 32 ايلف رحت ىشب اس ريصلاو ىكتمت كاملا رمزلا

 ىببأ نب نامحولا دبع « انادان وسم دعب فسم حلا لها هيلع 5

 0 اج نسيب رازغلانا> ءارقلارشغم اه ةلاطقتف :هيقغلا ىلهعل

 فا هجر 3 "هللا عضر ءايلع تععمس ىنأ مكب هنم عبقأب مرماتقلا

 موي لوقي 0نيقيدصلاو ءادهشلا باوت نسحا* ءهباثأو نيحلاصلا
 || اهيا .اهاوذعا قار ! نوم هنا :نوفوملا :انهديا :ءاشلا :لسعا انشسيقل

 نمو ىربو ملس ىقف هبلقب وركنأف ديلا ىعلي اركنمو هب

 فيسلاب هركنا نمو هبحاص نم لضفا وهو رجأ دقف هناسلب ركنا

 ىخلا كلذف ءىّلفسلا نيملاظلا يو العلا هلآ ةملك نوكنل

 نيلكملا ءالوه اولتاقف نيقيلاب هبلق ىف رونو 211700

 هنوفرعي الف قحلا اولهج ةدق ىيذلا ىيعدتنبملا نيكدحملا

 اهيا ىرتكبلا وسبا لاقو «دنوكني سيلف ناودعلاب اولمعو ؛5

 مكيلع اورهظ نتن هللوف مكايندو مكنيد ىلع مولناق سانلا

 اي ْئعّشلا لقو مكايند ىلع نبلغيلو مكنيد مكيلع 50

 ١ ةللاوق علاتق نم رح ممكذخأي الو مولناق مالسالا لبعا

 و مكمل ىف غنم روجا الو ملظب ليعأ ضرألا طيسب ىلع اموق ملعإ

 نإ لذ اي ىدائر لغ اي ةليبجح ىداتت .8)6 هدط..١ ع) 8 0

 بلاط نا نب. 4) 8 !دهشلاو نيقيدصلا باوث. ) 08 120. و

 00 40.2 ركل 2ع6 ةصقعت الو مشل خمول هللا ىفه ى) 8 مككالا.



 1 زخذس أمه

 بلهملا ىب ديزي «هفسيي ىب* جمل ىلو ةنسلا هذه ىفو

 تليللا ترص دوم تطل
 قدفاولا 35 «ةنيدملا نع ,نامثع' ب. نابأ 2كلملا ىبعا لع ل

 © ةرخآلا ىدامج نم تلخ ةليل ةرشع كثلثل اهنع هلزع

 ةةنيدملا ىموزخملا ليعامسأ ىب ماشع كلملا دبع ىَلو اهيفو هلق
 نب َلَقوَن اهيلو امل ةنيدملا ءاضق نع ليعامسا نب ماشع لعو

 ىلع هاضقتسا 0 وها كلا ني. يح 5 ىرماعلا قحاسم

 اهتاضق ىلع هرقأ «نامتع نب* نبأ اهيلوو ىيك لزع املف ةنيدملا

 هءةرشع ثلتو* رهشا ةالثو نينس عبس خنيدملا نابا ةيالو تناكو

 ؛ نع فحاسم .ىئب لفون ليعامسا ىب ماشع,ىلبع املك

 © 4 ئقرزلا كلاخ نب وريع هناكم ىلو ءاضقلا

 ىقتح كلذك /منامثع ىب.نابأ ةنسلا هذه ىف .سانلب ءيحو

 با ,نع ىسيع نب ناحسا ؛نيع,ركذ ننعا سس كل
 ناسارخ ىلعو و احمل قرشملاو ةرصبلاو ةفوللا ىلع ناكو «رشعم

 15 8 جل لبق نم تلين ىب كيزي

 نونامتو تلت دنس تلكد مث

 اهيف نناك كلا تانحدلا كد

 نب 3- نب نامحرلا دبع ةويزه ىكتكلذ ىم اهيف ناك 7 اييبف

 2( 5 هز. 86( | ءاقا نورس نب 2 12[ ها 6 هرشنع تاتو.

 26) 5 ىمرؤلا ز 5عل 1 ءأن كطاتاسدطقن. 1, "١ (ودتت 14 عع 0عوءهتلح

 طرخ) اك 16م 6) لص 1 م13 رفعج وبا لاق. رك 2662 ءالث 0

 نافع ىب (2ءا. نانع)ز 0 هدت. 763 شعم نا - كلذك 1. 4+.

 ى) ] 200. فسوي نب. /2) ]ه 8 م26. رفعج هبا لاق.
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 «ئميمتلا ةعسوت نب راهت
 ةىتغلل ٌبّرقملا ورَغلا* َبَعَذ الأ

 بّلهملا 2 ءدوجالاو ىّدنلا تامو

 هدحيرص ىتقر* ذورلا ريب اَماقأ
 يقم رق لك /ْن ايم د

 ءاَيََح دالبلا 0 اند 5

 نعمل اَمقلا لابس ليكي
 - ةقك ت

 ايناح ىتح نعطبل ): اهضرعي
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 . ©) 221025 لتتم نان1 5عومن 124111 762505, 12110 ةصاتتت ةجان0 ]4ع. 17, ه.كر

 ادا كارذلل 2: 764: (ءءصخ وود) (ءل. معو. دلخ 111, ت2: 11و مم و

 11, اةبر انط1 210 ةعيببر 128. ةعسونت 0) 1 ىنغلاو ءزعلاو فورعملا ز 2 6

 برقملا 11 برغم ا , 10 م0 ىنعلا 56. ىنفلا. '720 ىنفلل برقا فرعلا.

 ع6 111 عا 1ط٠ص اك هأعتطض, 720662 «00. 1.0. م. 246 (ع00.
 ىقثلل) ن6 :عع. (1طص اكطملا. زد ءلتأ. 5ع ]210 وزغلا , , 221( رعلا ز 163

 ءانلدسم جر. 1ع 5122ع). 2 ]35©. ف فرعلاو , 1 1201. 1 وزغلا ( عوج

 فعلا هما.)ر 4 ميزت. 4) 183 , ]3ع. عا “32:4 ملقا, عا. دادا .٠)2( 2 ]3ع
 هباوت نرد 1طن 156. هناحربي الز 13 م20 ىنعر 52. نو. رك) 8 باغ

 ةنعو 1طن 1. نم ادقف (6 0 3 نم ادعق), 13ع. نع ابك

 ( 170 نم 260 نع“ 2( 15 اهبرحو. /) 15 8 12عأ. ©[ (ن اهضرعت.

 عمد

 2) 1266. اوبصع. 4) 266. ريخ. 7) 0 اذوع.



 ىل 2ع |ىماد

 نح حا ىناف دم نم لا 2 نكيلو ةعايتلو خعاطلاب

 0س 10 هتنعأإز نم شعنتنيف فدع لت لجملا ناف ناسللا

 لجرلا ودغب ىفكنف ءهدهقح مكاشغي ىمل اوفرعا كلهيف

 8 برعلا اوبَحأو* لخبلا ىلع بل اورخأو هل ةركذت مكيلا هحاورو

 :ريبكحوملاو ةاثالاب برش ىف و مكيلع 'هدذنع 7/ةعينصلا فيكف

 ناف ءاضقلا لون ءاقللا ناك اذا ةعاجشلا نم برمل ىف عفنأ اهنا

 ههجو نمارمأالا قا ليق هودع ىلع ريظطف موكلاب لكبر نحا

 يش الو طم ذ ام 0 ةانكلا 0 م نأو ديكف رفظ 2

 7 تفلخنتسا و ه مكساج ىلإ .ءالثلا .ةرقكو قفشلو 00 نيحلاصلا

 هانمدقل هملقت مم ول لحضغم ا لا لاكفم ديوب ا دلف ل

 ند

 145 كلا راس 3 تس هيلع ىللصف / بيبح ىلأ اكاد باهملا تامو

 كدب فالحتسار توضا ب هللا يس ١
 تيايلول لا رمألا ناك ول هتيصوو هتوم كنع لاق هنا لاقيو جاجشل

 لاقف مل خنس علل ىذ 3 7 م لاق * « ابيبح ىدّلو ديس

 ه«) ]5 مللاقم. كر 2617 61 6 لجيولا. 6) 8 ها 2ءأ. مقحو هردق 0 1١1

 003 هقح  اوفرعا. 42) 18 فرعلا اويحاو. 7 8 فورعملا اوعنصأو»

 /)1 :ييسصلاب 57) 26 مكيلعو. /) 2566 © داتأر عا ذا هراش

 فلخسا , 5؟عهل .0ءزت0عر ان 710عغانت, ءمع70. 1غ :عع.ر 1طدد اكطقلا. 111و

 ك١, انك 26. م 1 هدم.: 1لطط ظ1كط1]2. ان[ 2ععب 2) 8 2007 ةتكل) لل

 الكدلل] 1[ عع ةض) 26 قوئاف.



 امل“ ىل ةمدبم

 ا” امدلو امدإو ل اًرظن الا ديلا نيتم_ ناك ام نك امي+ ىجنع
 000 | ةلسو مرووقانل رواجا "تبا قانا ويتدأ ا ىدلو  ضعب

 ١ لب عنص ام كعب هتيجا ال هللاو لقو ةفابخو . نيف .بلهملا ىلا

 هل لاق تباث «دوبخا كلذ ىأ, اًملف ىننمأي الو هْنَمآ الو عنص

 1 هللا نبع نب ىبوم. 4ىلا انب ٍحرخاف كيأر اذه ناك نا ءاما

 نولتقيف /,بلهلاب ثيح ءكتفي نا تباث فاخو مناخ

 00 نم امهيلا نيعطقنملاو امهتيركاش نم ةئايتلت ىف اجرخن

 «ةرفص لبا نب بّلهملا ىقوت ةنسلا هذه ىو رفعج وبا لق
 هنافو ناكمو هنتوم ببس نىع ربخل ركذ

 نم هقرصنم بّهملا ىبضم لاق لضغفملا ىلودحم دمج نب 0 لاق دم

 000 ةيتيايصا انولا ورم نم ليغازي ناك ههلف ورم ديب شك

 اعدو هدلو نم هرضح نمو اييبح اءدف ةكوشلا - موقو

 مكنورتفا لق ال اولق ةعمت# اهيرساك مكنورتا م لقو تسموكف ماّهسب
 هللا ىوقتي :مكيصوأف ةعاملل 2اذكهف لق معن اولق ةقرفتم اهيرساك

 ادق ,لاملا ىرتتو .لجألا ىف .ىسنت محبلا ةلص ناف مجيلا ةلصو ا

 ثرونو رانلا بقعت ةعيطقلا ناف ةعيطقلا نع تالا ويف

 او اوفلتخ الو مكرما 00 اوأصاوتو اوياكنق ةلقلاو ةّلذلا

 مكيلعو تالعلا !ينبب فيكف نوفانخ ملا ىنب نأ مكروما عمنتجت

 )0 ا ميك مز لع .. 2 رظ وص.ت 8 عم ريصنف, 14 انا 6ع.

 م1 لتقيم ري 8 بلجملا. 2 2 8 لق قر © لاقف. 15ه 1طدللاا
 0. طعورمأ. 1غ. 111, 2 (لععوؤ: 1هءتك ذص ه1. ؟؟نماعمك) لاق رق
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 مل زئنس املأ

 اذا «ديوي مآ ىنتحلو هلوق َبّلهملا غلبو ءادفلا هيلع نو مالخو

 هيلع مدق اًملف «بصضغو 4#همحر هدلت نأ كبعلا فني كانك

 رلا ملق عتيلخو عغيلع ام تيضبق لاق نفرلا نيا ءدل لق َحْلَب

 ىهدقو جتيأخ دقو كباتك ىناتا لاق م جعيلخت ال هنا كيلا بتكا

 كلم ىاو هيلا تيرقن كّتكلو تبذك لق تفخ ام كيفك

 ديرجتلا نم عرجن هديرجتب ةرمأو كيلا قناتك ىلع 7, هنعلطأت

 لاقف اطوس نيثلث هبرضو هدبجن اضرب هب نأ بلهملا نط ىتح

 ءايحتساو اًقنأ قدري رون: طوس ةتامثلك برص هنأ تددإ

 ,, بكرو اموي #بلهملا بكرف+* بّلهملا نلتَقَيل فلحو كيرجتلا نم

 أف هابرضي ل بلبلا عل وريسي وهو 7:ه] نيمالغ رمأذ ثم رح

 نأ هدحو راص امل رخآلا ئرتج رو فرصناو :هكرتو اهدا
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 قافشالا لق هنم كعنم ام همالغل لق عجر ايلف «هيلع مدقي

 نأ 7تيملعو ئسفست ىلع 'ثنعرج 'ام هللاوو كيلع هلو

 ,ملعا تنك ولو كل ىرظن »ناك نكلو* لتقنو لتقتس كنا

 بلهملا نايثتا ثيرح هكرتف لاق ءهتلخقل لققلا نم ملست كنا

 ءانلنكق نأ

 تا - ع
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 5 2 دع

 3 227 تنم 56ج

 مهلبل ىنج ىتح توملا ه ةزاح 3

 امرهنأ و ا نيقيرسقسلا الك

 لحرو ةيدف دبدخ ىلع ءشك لعأ 0 حاسم ةنسلا هذه 63و

 ( ورم ديوب اهنع

 «شك نع .بلهملا فارصنا «ببس نع رخل * ركذ

 هقأ بّلهملا نأ ءدمدص نب* لضفملا نع دمحم“ نب ىلع ركذ

 ثيرح فّلخو ةفلخو ءشك نم للفقو مسبحن ضم نم اموق

 «ىغرلا يلع بد ةليدفلا 7 اذا لقو ةعارخ ىلوم ةبطق نبا

 ىلا ثيرح ىلا بتكو اهب مقا مْخْلَبِب راص* اًملف رهنلا عطقو
 تسبق اذاف كيلع اوريغُي نأ نعرلا ا اد نأ نمأ تسلل

 كثيرح لاقف « يلب ضرا مدن ىتح :نغرلا ,ىتخت الا
 القا ىتح' نورلا سبأ نا ىلا بتك بّهلا نا ةرّشك كلل
 تثرسو كنئاهر كيلا ثيملس كيلع ام ل تلّكع ناف ٍمّلَب ضرأ

 مكيلع تددرو مكيلع هام كتيفونسا * دقو درو هبانك نا هتربخأف

 مقيديا ىف نك 1ْنَم هيلع نو مَحْلص مهل لجعف* « نهرا :
 كعم نمو كسفن كقأ اولاقف كرثلا مهل ضرعف لبقأو : هانم

 نتن م ع

 000 0 كاي اقف شت ىدقف تكي نب ديزي انيقل سقف
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 مآ كنس ا

 دقو ةريغمل كله ىق ةدللا ككذأ «ةعاجم لاقف اعيش مهيطعي

 باصِي نا هلا كدشنأت هياصم, نم :بلهملا لع نكد انا

 مرن جلا ىدنعا :ىيسلو [دلخا دج 15 هد نأ *لق مويا

 كبح" وبأ 0 ءاجو ويرسل اهيذخأف عار فص خ.ماعب اع جيلا

 اما ملقم“ نكح اني انتسلسا ديزي هل لاقف ماعطو سراوفب « ىمإلا

 رجاولا لاقف ماعطو ددحي 0 تبقا
 /:نونكلاو ماوشألأ ماع 56 ٌثيعَس ىتأ كر واب نيِري*

 للا ١ كليم كنا موي كلنا .هقيهشملا عمجملا مو ا

 1 مهعمج كال كا مككعت 0
 ابلظلا ٍحفَي اًيهش يفت نق

 تح مل باسغنلا 2 د ةيناغب *

 ا 0 كف 0 0

 “كو يود ه3 6 سل

 ايسر ام هم حرق مهنكاتو

 امد » ىعلتبي ىتح ةهيرسكلا ىم

 ©) © ءكالظ 1252 ىلا 7) © ءغ 8 هللاب. 6) 0 كشط لافع

 6) ( هل. ءاجو عأ 01136 560111121111 1150116 20 8 برعلا نم
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 ام : مل زئنس

 رهنلا ءارو «شكب اميقم ةيغملا تام موي بلهملا ناكو اديس

 يف نيعبس لاققيو اسرف نيتس ىف ديزي راسف لق “اهلها برخ
 ةريمس نب رمعم ىب هللا ىبعو ىكتعلا ناجرلا دبع نب ةعاكم

 قزومرجلا لضنملا نب متيستلاو ناموا رانيدو ىركشيلا
 نيج وباو بلهملا دي ىلع ملسا ناكو مز بحاص فاكسالا ناوزغو 5

 ىف كبنشلا نم ةئام سمخ عيقلف كيتعل ديم ةيطعو هى
 اولق لاقثألا نيأف اولق راجت مهاولق متنا ام اولاقف ءْفَسَن 4ةزاغم

 ابرق ةءاجم ماطعأف مديري قاف اعيش انوطعأف اولف اهانمّتق

 انا ديزي لاقف ميلا اوداعو اوردغ مث اوفرصناذ اسوقو سيباروكو

 اف ىلع كيزيو هنيب لاتقلا ّلتشاف ميراذاقف مهب ملعأ تفكك

 لاقف هذخا كبزي ناك #جراوخل نم لجر هعمو ضرألا نم ببوق
 عطلاخ ىتح يلع ليحن كدنع ام هل لاقف هيلع ف ىنقبتسا

 عمدقت :ىتح عطلاخت * رك رث الجر لتق دقو عثارو نم راصو

 هتامظع نم اميظع ثبزي لنقو ديزي ىلا :عجر مث* الجر .لنقو

 7 ىمولا لي وبا برو عتكوش تلكتشاو هقاس ىف ديزي ىمرو

 ددوصنت ال نللو انردغ دق اولقو .موزجاح ىنح ..فيزي هل وبصو
 ال ديزي فلحن اعيش انوطعت وا اوتوت وا اعيمج تومن ىتح

 ©)0 سكبر 3 سكن. 6) 161. ىيمم (2) 51 "1 ا ا ا
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 مل“ ةخنس اءابب

 دودو 5

 «نوبذكي الف نوليكايو. نوحربيا نوداكي الف هيلع ليكم

 جرو نوجرخ اوناك امك موي تاذ اوجرخ كلذب اوفرع دق اوناكف

 ١ رخو هفوفص ىف فحن رث هباحا احمل ئيبعف سانا

 ةييتلل اجمل ىبعو ضعب رثأ 5 ىلع اهضعب فيفص ةعبس ىف ديت

 5 حارمل اهيلع ثععبو بئاتك ثلث رحز نب ةلبج عم ىتلا ءارقلا

 ىقدح, فن وبا لك «١ غرك ءاولبقأف :ىمكلل هللا ليش 0

 ةلبكل تيبع ىلا ليخأ ىف هللاو انا لق يكسكسلا كيوي هوبأ

 ةبيتك ّلك تال ثلث هباكا ىلعو هيلع 2انلج ل5 رحز ىبا

 © اعيش نم انصقذتسا ءام هللا الف* كلج ليت

 0 ىلع ركذ .  «ناسارخ بّلهملا ىب ةريغملا ىفوت ةنسلا هذه 1

 بلهملا نب ةريغلا ناك لق تمحى لصفملا نع قف

 أف 7/41 خنس بجر ىف تاذ و هلك دلع ىلع ورمي هبببا ةقيلخ

 نا تيزي بحأو تّلهملا اوربخت ملف ركسعلا لها دملعو كبر

 تام ليقف اذه ام بّلهملا لاقف 8نخرصف ءاسنلا رمأف :هغلبي

 اة هتضصاخ ضعب همالف هيلع هعبج ريظ ىنح عزجو عجرتساف ةريغملا

 اردحذنت هعومدو لعي اب هبيصوي لعجف ورم ىلا ههجوف ديزي اعدف

 ناكو . ةريغملا» نعي موري !بلملا] ذا يال بستكوا هقيخ لك
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 ا مآ ةخئس

 اراك لو ىمخللا ميغ ' نب :ةرامع هتاسيم ىلعو' ىبلللا مبلس
 ' دب 0ع 1

 ”اديبح نبا 6 ناجرلا' تبع هلاجر :ىلعو' ىلذلا كبألا نب نايغس

 ةيراج نب لك هنننميدم ىلع تكدفشأالا نبا ءلعجو كلل

 دبع هليخ ىلعو ىميمتلا ةرق نب دْبَألا هترسيم ىلعو ّىمعتشل
 هلاجر ىلعو ىمشاهلا ثراخلا ند ةعيبر نب 00 ىب ناجورلا

 مازر نب هلل كبع 20 هتففح“ ىل»و صاقو لجأ نب دعس نب نيك

 ناكو ىفعجلا سيق نب رحز نب ةلبَج ءارقلا ىلع لعجو ىتراخل

 كيعسو ىبعشلا ماع هيف ناكو شيرق نم الجر رشع ةسمخ هعم

 رث ىليل ىا نب ناكلا دكبعو ىئاطلا ء ىئنكبلا وبأو ويبج نأ
 3 ب 53 . . 8. -_ .٠ .٠

 جينان قارعلا لعاو نولتتقيو مد 8-15 نيفحارني اودخا نأ

 عبصخ نم اوءاش اميف قف /اهداوس نمو* ةفوللا نم مدام
 ا نيرش فيض 3 اشلا ٌلعأو ةرصبلا لعا نم ةناوخأو

 اوناكو مكللا اودقفو ماعطلا جدنع ّلقو راعسألا غيلع تلغ
 ةنوحواريو قاوعلا لما نوداغي كلذ ىلع و راصح ىف و عنك

 /ءالرهو ةرم هقدنخ ىندي احل نكو لاتقلا ثشا نولنتقي ا ل ا ا :
 0 5 2 3 د

 هنأ مت وحر نب ةلبج هيذ بيصا ىذلا مييلا ناك ىنح ىرخا

 كنع اروقو * انيكر الجر ناكو 1 ىعضنلا دايز نب ليمك ىل ثعب
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 ىلا ةنس أ.ه

 ىف اوحجصأت جكلما ىق هللا نا 0 ناجح 1052 سساسلا

 رهثللا ددعلا ووذ نتكأو :ةلولاو ةكلح هاو ةخئاكالاو كنضلاو لْزَألا

 هعلخ اوداذ لبقن ال هللاو ال ةبيرقلا ةّداملاو « غيفرلا رعسلاو

 5 عمجا 0 هعاخ ىلع خعابنجا ناكو مجامخل 634 دعلخإ ماق

 ديع نب هللا كبعو ناورم نب نيك ا ؛ سرامغب هايأ خعاخ نم

 كيأرب ه«لمعأف كدنجو كركسعب كتناش 4 الاعف ياكل ىلا كلملا

 ال هنا الل نيلق نبق لاقف عيطنو كل عجسن نا انرما د ٠

 ىاطلس ااو اكل لثاقلا مااا لق رامكرسصغ رهألا 3000

 10 ديزي وبا معز كقو < ةرمالاب هيلع املس كا.يقل !ذا اناكف اكناطلس

 امهيقل اذا ةرمالب امهيلع مآسي ماضيا ناك امنأ هنا ىكسكسلا

 نب ديحن ىلللا ىتدح فنخ“ وبا لق «اعالوتف برللو هايلخو

 نب ناجرلا دبع تعمم 7 مجامجلاب :اوعبتجا املا سانلا نأ بن

 مهلا ام هللاو ءاقرولاب ورعب ناورم ىب 0 3 ليقي و وهو ديب

 15 ةيروفص لعا ىم جدلعأ صاعلا 2 نأ تدادت .أ اذإ ةنم حصا تت

 نام سيت ةضيب 2 فرتقم ىنعف ندد ف رمألا اذه نكي ناف

 عهسي هتوص اهب دكمو سيق نب ثعشلا ىبأ انأَ برعنلا ىف هكي

 نب نب ناجرلا دبع هتنييم ىلع ج احلل لعظفف لاتقلل ١ اوزوبو * ساعنلا
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 [ىبوع مآ“ تش

 ىببا ىلع رتْشَألا عم ىارعلا لها بوثوب عمستو مث ملا كيلع
 اًنلذ صاعلا نب كىوعس َعْوَت اولق نوديري ام جلاس ايلف ه نافع

 ةيدحلا 3أ هدلتقذ هيلا اوراس ىتح ةنسلا هل مت ار معون

 قاف 000 التسلاو تيأترأ اميف كل هللا راخ ه ملفي ديوك

 )000 1١ ىزعلا لغأ قلع ,لبمتلا مخه نمرع 30 ها ةدلا ةبعد
 كلملا دبع نب هللا دبع نرخ باجمل عم اميعوت اذ لل

 مكيطعي وهو نينموملا ريما ىبا هللا كيب انا قارعلا لها اب لاقف

 ناورم ىب .دمسص لقو ءانكذ هلل لاصخل هذه ركذف .اذكو اذك

 ركذف اذكو اذك مكيلع ضرعي وهو مكبلا نينموملا ريما لوسر انا
 كثعبنشألا يبا دنع اوعيتجاذ اوعجرف ةيشعلا عجرن اولاق لاصخل هذه

 ا الأ فيم اراتأ هلا نشراف الوأ مليق , نمأر هلو :لكق "قبب ملف

 مكزاهمذا أرمأ كينعا كقخ ,نعك داما . للق رف'ددبلع أو كتعيشالا

 '00 كارلا دو ىذ: ىلع # نيكي ١ نا ”نمآ . الو رصيف . هاه 0

 متنأف تقاراب اوننعا اوناك نأو فصنلا ىلع مويلا مكناو 8

 ةارعا مدنأو مكيلع اوضرع ام وبك 0 م” 0 5

 متئلز ال ةهللاو الف* 2 نوصقتنم هل متذأو نوبئاع ملت موقلاو ءايوقا

 ؛رتيقب ام ادبا متلبق معنا نأ ءارتا مدن متلو الو دارج غيلع
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 مل خلس |

 اهدحا لازي ةالف نولتتقيف موي لك ىف نوجرخ سانلاو هاقكنخ#

 ىداو .اضرأ .قدنخ نخآلا مآ انا هيحاض وح هتاننح

 سوور كلذ غلب املفذ هنيب لاتقلا تشاو هبحاص نم هقدنخ

 امنا ناكا نأ اول هنينلاوتمو كلما ىبح ءليق لشلا لخا 00
 0ع دب ١ 5 3 ةلكاكولا ١ 7 010 9 5 1 د

 : رسيأ ياجخملا عرت ناف جاجا جيتع معرس ناسا رم
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 طم. ةطاط.ر ا8[ةك., 100 17201-1 ءا 14 نغ عع. كانا كد. ةطآتال.
 21360ع0164 7125105 :

 نابرغلف ةفوكلافن رسكلاف ناتساددط ىلا نيكندنبلاف.
 2 1طسم 177-1. ا لع. ام 6) 266. انرمش. رك ةذس.

 تطل ن ا م) كم7. اطقلاك. /7) ذم. ةطل ناكرالا نال

 2) كر. ةط]تا#. تبتأز 11عطتولا1ع 5601111111 205 056 1 ىو

 ناليع سيفو. 2 4) 1م 17-1. ىتنجا 42 ثص. قطا“ كيقاس
 7 كس. فطا#. نافوذ



 ىلا دس ا.ده

 لاقف دعيابف ناجرلا دبع ىلا سانلا بثوف مكدالب نع هفنأف
 ىتم هداهجو ىل ةرصنلا ىلعو هللا ودع ما علخ ىلع ىيعيابت

 ةعلخ ركذي مثو سانلا هعيابف قارعلا ضرا نم «دللا هيفني ىتح
 ىب رع ىكذح ؛:فنخ وبا لاق  «ءىشب كانا ذا كلملا نبك

 ةهبرض ناك قمح «نيبا ناو كلانها دعم ناك هانا نا 6 ضاكلا

 نم ناك ايلف ديحن نب مساقلا هيخا ىلا ناك هعاطقنال هسبحو

 هعم ليقأت هاطعأو هاسكو 4#هلمجت هاند فالكل نم نك ىذلا هيما

 فيس ىنثّدح فنخ# هبا لاق «ابيطخ هءاضاق ناكو لبقا ىميف

 ديح نبا نأ ىدبعلا سباح نب لكنملا نع ىلجعلا رشب ىبا
 5 3 هد هنآ 3

 ١ ىركبلا نايم نب ضايع تسب ىلع رمأ ناتسجاس نم لبقا امل

 جذرز /ىلعو ةبلعت ىب* لهذ نب نابيش نب سوكس ىنب نم

 ليبثر ىلا وتعب: ق* قئمرازلا رق ىديمتلا رمع ىب هللا 00
 كت 22

 ادبا هيلع يارخ الف رهظ نا ثعشألا نبا نأ ىلع هحناصف

 ىتلح فينخ وبا لاق 2« دنع هاجأ «دأرأف مز نأو ىقب ام

 5 نم جوخ امل ناحرلا كبع نأ ىسبعلا ديبلولا نب 1 ةنيشك

 م سرف ىلع ئستعألا ديدي نييأ ءزاتس قارغلا' ىلا البعم نسل

 ادا كو !ليقي وهو
 ه) 0 كه 8 هدم. .(0 ةءل. ميفني)رز 2« 200. لجو زعز نا هن

 هاا. "زر 6) © ه5 15 هدم.: فن. فثلطات؟. 116 266: 2

 ىضانلا 0026 ىصضاقلا)» 2) 0 عا 8 ه2. )1176م7 اًنضان اظل

 م51 |0027 م16 26 را © عالق ىلع ناكو ال 81 ت0

 ثسعبو. )27  266. ةيسسح 6), 0 هنيشتح. 2) © 00: راس
 نا13ع 5عوتتانت4112 50116 320 72. لاق ءأ ةءوتتعتأ. ءمزانلع 2. هاير 1.

 /6) 2ء6. 300. مل. 7) (1. خص. ةط]#. "نى عا 1طصم '117-1هق01و 72©-

 7167, ه0. شعع. 1, زبمز 011241101 ء> 15 761515. عمنا كيب#. 87و

 اذكر ع5 كتنحص طعطم756. 11352001 ا, 3و6, 502 (ع0. ظقلع 11, اام).



 !.نغع مآ ؤخئنس

 ودعلا ضرا ىف مكب لوغولا ليجعتب ىنرمأيو ىنفعضيو ىزجعي
 لجر انا امنار سمألب هاهيف مكتاوخا* كله ىتلا دالبلا ىفو

 اولاقف سانلا هيلا راتف متيبا اذا آو متيضم اذا ىضما مكنم

 ا لاق « عيطن الو هل عمسن الو هللا ودع ىلع .ىبأت لب ال

 نأك هبا نا ينانكا ةلششاو نب رم نب فرطم ىثدحن فنخم#
 هللا د نا دعب لاقف ابيطخ !معاش ناكو ذتموي ملكتم لوا

 ىلر ام آلا مكب ىري ام هللاو يامل ناف دعب اما هيلع ىنثأو
 كله ناف سرفلا ىلع كدبع لجأ حت لاف نالت

 انكم رطاخب نا ىلابي ام هللاو اح نا كلف اجي ناو كلع

 لكا متمنغف مترفظ نافذ بوصللاو بوهللا ءةريتك 5 ادالب مكمكاقيف 0
 )00 نط ناو ةهناطل ىف ةداير كلذ ,ناكو لاما راجو دالبلا
 قيلع ىقُبي الو عتنع ىلابي ال ىتلا ءاضغبلا ءادعألا متنا متنك

 ىنأ مكدهشا ىف ناجرلا دبع © اوعبابو اجمل هللا ودع اوعلخا
 انعاخ دق انلعف انلعف بناج لك نم سانلا ىدانف « علاخ لوا

 ايناث © ىميمتلا ىعبر ىب كتبش. نب نموملا ديع ماقو هللا ودع

 متعطا نا مكنا هللا كابع لاقف ليبقا نيح هتطرش ىلع ناكو

 نعرف ريبك ةكربجم متيقب ام مكدالب دالبلا هذه لعج اجل

 ةبحألا اونياعت / نلو ثوعبلا رمج نم لوا هنا ىنغلب هناف دنهل

 #مكودع ىلا اوفرصناو مكريما اوعياب و مكرتكأ تومي وأ ىرا اميف*

 0 ه) 0 ©«: 8 مكناوخا اهيف. 2) © دالب ىف, © ء6 8 ايالب. ه) 0

 ْ ع 8 125 مكب ىشغيو. (8 ىشعيو). مز © كلت 01

 ' ريمالا. كر © 66 ]1 ن2 ركز 182[ ء( © ملو. ىي) © كل كيفي وأ

 ىرأ اهيف مكرتكا. 7( © ه6 8 هللا ودع.



 ملأ كدس [ى.ىزح

 بيصأ نع نسفتلا نكس «قكدكو 'ىدجب# ودعا كلذ نع

 ىأز# هنتيار  كنا> عر :ىزتتلا نير ىكشلا رك ناسا 3

 ثاينلاو كفعض الا هيلع كلج رل هنا تيار ىثلو ةديكم

 ختوضخل محهلاو مهضرا ىف لوغرلا نم هب كترمأ املا ضماف كيأر

 هدعَب امأ هبق ةاباتك هفدرا مث «جيرارذ ىسو جتلتاقم لتقو

 ىتح عراد ءاهناف اوميقيلو اوتركياف نيملسملا نم كلبق نم ويف
 ضماف ىعب اما هيف رخآ اباتك هفدرا مث ء هيلع هللا اهكتفي

 دي نب قاكساأ ناف الأو عيضرا ىف ليغولا نم هب كترما امن

 لجأ انا هباتك ارق نيح لاقف «هتيلو امو هلخن سانلا ريما كاخا

 ٠ مىنعي اذه برو لاقف ٌلعفن ال لاقف 5000 قاحكسا لقث

 فْيسلا ليزي هنا طن كنلتقأل دثحألا هنركذ' نتل' قكاشملا

 ىنثأو هللا دين هيلا سانلا امج رق فيشلا مث ىلع هدي عضوف

 بحكم و متكحالصلو ماضان مك ىَنأ سانلا اهيا لق ث هيلع

 امِثف نير: م نم“ ناك ىتقو" رطاذ هعفن : مكب ظيكي ان لك" 3 كلا

 ةاديأل كتالخا قو“ ديف" ثرحتسا ١ ىآز مسك دتح ن5 1

 لجاعلا ىف ملت 2هوأرو ايأ ملت هوضرف ممكنم برخلل* ةبرجتلا
 باتك“ نم“ قاجق كا مكريما ىلا 7”تنبتك دقو احالص لجالاو

 ه) 2ء ىدنجو ىندكادور (0 5120 ىدنكب 5072: ىدنغز 6

 فه. ىطلس مزهر ج6, 2: 2) 0 ه6 8 200. رخل 02 0 ل
 لل 16 عع 2) © 6( 13 200 لك وزع 2: 21 026

 رز © عن هم ى) 2ءا مكيحاصلز زم 0 مالا15 ان 710عأاانا'

 مكحاصل, 0ءادلع عم. مكبحاصل». /) 0 © 8 ىيفا ها

 7 (0) هغ 22 كلذ.



 أ.د“ مأ اديب

 نب دكيحت نب نامرلا دبع فلاخ ةنسلا هذه ىفو رفعج وبأ لق

 هدير هيلا اولبقأو ىاعلا دنج نم هعم نمو ٍءاَجمل تعْشألا
 ريشأرلا ىقراخملا ىقأ نع ةهىلذل ءهنياورو فنخ ىبا ليق ىف

 4مل" ةنس ىف ناك كلذ نأ معز هناف ىدقاولا امأو

 5 ل لبسسلا نع ربشل* رك

 نم لعف ام ءىلا 4دمد# نب ناجرلا. دبع
 هفالخ كعب دمعينص نم ناك امو كلذ

 سلا هلم قى جاك

 نيح نب ناجرلا نبع منم ناك ام لبق ىضم اميف انركذ مدق
 / ضرع ايو كانه* هنم ناك اب احمل ىلا هباتكو ليبتر دالب ف

 آلا ركذتو +. ةئنس ىف همايا نم لبقتسي اميف ىأرلا نم' هيلع

 0 نع :فلخم ىبا ياور قاما ةنس ىف مآ نم ناك ام

 قاخملا وبا لاق لق فنخ# ىبا ىع ماش ركذ 6« قراخملا

 هباتك باوج كمح نب ناجرلا دبع ىلا جال بتك ىبسارلا

 0ك كباتكو هيح تركذ ام تمهفو ىقاتا كباتك راك كعب امآ“ 45

 اليلق أودع عناص دق ةعداوملا ىلا جيرتسيو ةنؤهلا بح ىرمأ

 عوانغو انسح جوالب ناك اذنج ىنيبلسملا نم اوباصأ دق اليلذ
 قكت كثيح كنا ناجرلا دبع“ مأ نبآي كرغل ابيظع مالسالا ف

 ه) 8 ميركابو 0 ةبرتكاد. م) 266. كلذو, 0 كلذ, 0 كلذك.

 ء) 0 ءغ 8 هرص.  م2) 0 ء6 8 200. ثعشالا نب ه) 0 25

 لعفر 8 لعف نأ. ركز 1 0 ءا 3 رفعج وبأ لاق 520

 © 8 ذصفعت. رمأا. 2) 0 ه6 8 مزع امو كلان. 2) 0 ه4 8 4

 ىيك ىب طول. 4#) 0 ه6 8 300. ىبسأاولا.

- 



 مآ ا.

 نب رشا هن لعن ريكبل مع نبا ةقيوس ابا هلتقب رمأو اذه نم

 هيتشف ١ 5 هلئقو ىبباف انف ارلدقت الذ 1 ل ه كحكو فلط

 تومي نا لبق ريح ىلا بلهملا هب ثعب نورخآ لاقو 4« سّنأ

 ايكب نيلتف كنا ريخب اي ىمشيعلا قلط ىد سن 3
 تننأو توما ال كللاو ال ىّنُم هوندا هريح لقف* اذه

 ”قافع ريصا لقو هيلجر 4نيب هسأر عضوف هنم هوندا ى

 هلتقتو هيف كمأكا هللا كنعل ريحبل فّلَط ىبا لاقف ىاب رش هنا

 لاقف مريكب تامو هانق ىنح هفيسب ريكاب هنعطذ ىدي نيب

 بشغف ؛ ريك اهيف بيصأ ةوزغ نوعجار هّيَل نو هلل انا بلهملا

 0 بلط اهنأو اًييحاص لثك ملغ اولدو انس 5

 مظعي نأ سانلا فاخ ىتح نوطبلاو سعاقم هتعزانف هر :.ًاننب

 ريخب مد اولعجلو ةعصعبص مد اولجأ ى 0 لحم لاقف مىسأبلا

 ل مدي ءانبألا نم لسجر #لاقف ةعصعص اوُدوَف يكب ءاوب
| 2 0 

 00 0 0 نو د ا 020

 ىلا ةعصعص طقر نم وقو عببكو , وبا ريبكلا هير دبع جرش 0

 مكيحاص م كلِد خعمهبلطب ءعصعص لتق 0 كف لاقفذ ةيدابلا

 © نيقيد هعمل نش )0 ةونوف

 2) © كا لف 125عل كك 2) 0( ءآ لذ هز 6 © كك 13 ل

 2) © كك 3. )2  119 02ه( 2ءانر 560 211200: ماصع 22(:

 معور1 كانا, 11غ 710عادتك , ”11ةلع زطاح 110237: 7. 5207005 5. 7. فقفعز

 0 6 8 ماصع 1. ء. 1013856 ريهش نب ماصعز © 1طص 1001. أ م10

 11, نا,6 24 ركر 0 ء6 82 200. هدعب. ى) 0 ءا.ظ مالا. /)

 هرج... ؟ءئط3ن .بحكياس لاقخ 1. 28-23--0)2 ءكاظ 2

 م) ع نورخاز رورصح » © ه« 28 نووشل» 2 0 ةغظ مطب

 بلطي. 7 0 ءا 15 1مقء. مهنأ.



 أءةء ملأ ايدح
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 عجرأو ل كتمسدؤقذ ع تاريم ىل و 5 ىلام بع كىلقو
6 

 ىلع ىب نعتسا هل لاو هعم هنو ةقفنب هل رمأف لاق ةماميلا ىلا

 |١ ارهش ملت -سانلا «لاغقي ىتح اكدتعا ميقأ لك تببحا ام

 ١! افك ىتحا ةسلجمو * بهما باي هنعم رص رهش قم اوك

 دلك اهلق ادحأ سأي الو ةدب ىتفلا فاخي ريكب نكو لق

 ه2 اهنماخ لثاو نب ركب نم لجر وه لاق هباككا باتكي خئصعص

 هنالعنو ءادرو صيق هيلع بلهملا سلجم ىف سلاج ريكابو اموي

 هركانخإ ا ةيلكي هناك هيلع ٌبكأف دهنم اند مث هفلخ دكعقنف

 اب 2ىدانف ىجراخ سانلا لاقف* هفوج ىف هبيغف هترصاخ ىف

 وهو ءاتركل نأ نب ءافصعلا وبا هذخأف ريكبب رثاث انأ ريكب تاراثل ؛)

 الك انويال لاف بلهلا دب قاذ 'بلهملا طرش ىلغ تقيمي

 ةهتنعط كقل لاقف سأب ريك ىلع امو كسفن تلنقو كرأتب تكردا

 ىف هنطب مير تحجو دكقلو اوتامل سانلا نب ا هما

 تام ةعصعصت ليقف راهنلا عافترا هدنع لدغ نم © ريك تامو لاق 5

 اكذ ليلا مللا احب امي و معتش ام "نانا 6: اوعنصا لاقف ريكب

 7 كليعلا ام قلبا ل راتب تكردأو فوع ب ءاسناروذن تلح

 نأ تفقركف ةرم َرْيَغ اًيلاخ نععنص ام هنم ىنَنَكْمُأ دقت هللاو اما

 ا” امل نىيكسلا اك كفيلإ ام بليل لاه ايم ةلجفا

 ©) 0 كفقيز 26 200. كيلا ع6 هده. سانلا. 65) 0 ءغ 8 هدط.ز

 266 هزم. لاق. . 2 2ءام نييلعن ىقد © هده. 76552 دهنم - ءاجت 1. 6-8.

 0] © أ 118 ىتاثوت ' )2  ءان قو( هدمم لغز 2ءا.و 0 ءا ا ةنم- دنع

 "مار 007 1 1 2 020.  م) عا متدرأ © ها متتش ام ءا 560. 0

 2) 0 ه5 2 !انيقل



 ملأ اكلم 1

 قتيل هدكب عك هل تسعشر

 ا عّلملا نيلك ماسح

 رتثنع 0 ّنأ نيك نب ملضفمل نع نمح ني ملغ

 مدب بلطلا ىلع اودقاعت دعس ىب بعك نب فوع ىنب نم الجر

 :مدق ىتح ةيدابلا نم لدورمَشلا هل لاقي غنم ىتف يم ريكب

 هنا ئظف هعرصف هنعطف هيلع ٌثشف افقاو ريكب ىلا وظنف ناسارخ

 هنع هرّدنف هسرف رثعف قضكأرف ىجراخ سانلا لقو هلتق دق

 ىنب دكحا 0 ىفوعلا برح نب 0 0 برخ 0 ءلتشك

 ىبضمو ارا 6ىرتشاو هل تامينغ عاب قو ةيدابلا نم بدنج

 نم لجر انا لو عفطالو مكانه ريحبل ةبارق رواجن ناتسحكس ىلا

 ارسنأ تي ةسلاجو .خيتأب لب ملف عماميلا لجأ سس دس
 ا دلل ا ل ناسا ل نإ ل

 ىلع و ىننيعي اباتك 1 ىلا اوبنكأف. ناسارخب را ميظع اريحب

 ىقلف لق زاغ بلهملاو ةورم مهقف جرخ هيلا ءاوبتكف ىّقح بلط

 :لقيص ريكبل ليم هيلإ 2ماقف هيما جبشاف فوه ىد ل

 ارجنخ هل لعف ارجنخ ىل لحدا ةعصعص هل لاقف هسأر لبقف

 رهنلا عطقف ورم نم صخش ل ارارم نآنا نبل ىف هسيغو هامحأو
 باتكلاب اريك كد ىقلف ذتموي نورخأب و بلهملا ركسع ىلا ىح

 ةركب ىف 8 باحصتأ نم تانك ةفيندع ىنب نم ليجر ىلا لاقو

 2) 0 ©« 1 بصضعب. 282) 0 © 1 لضفلاز © هدم. 722 لضفملا ىع
 ديح نب“ ه) ©0000. رديف. ) © كلذ جرخو' 20 0 6

 1ضوع1. هلع مر 0 ع( كلانه. ”ي2) 0ك 8 ككيعبلا 0

 ءك[ ظ هدصنت ا 2) © كا ا ط ليقاك

8 102 



 وي
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 اضيا لاقو

 نأ اريكب غلبو

 ىسمأ هْوَلَق اوبقو *

 ا.

 هواه لل تلح 602

 ىذقلا ىلع ا تيبضغا ىكقل | ىريعل

 م أرات تيك

 را ا هكا ديا
 فقبسي متولاب ءابهصلا بوش نمو

 ا م 6 3 6 3 2 62

 ةخداوذ يعس نب انوع نم كنك ولف

 نه. - د نرد

 فقلبح ةاسنث لف سف ع

 مكتوم مسا 8 لق اًموي* نأضلا ه عد

 قيم 0 005 اًثيدح منردصو

0 

- 

 00 ءاوأكاب ل اكيحضص#*

 هنئادا ىف اراب ربكب ناك 28

 هريكب هيلع مدقي ل شيعلا نو

 يا رهذلا ىناقبأ نأ رهدلا مىفف

 لاقف و هنودعوتي ءانبألا

 كج وكب ألا تنم
 60ه

 سعد ىنب نم اًرفقم ىثانف نور 20

 6) 2ءا. هناع لج(9). ) 2ع. هل اوبهقف. ©4) 0

 جاداغلز 266. م20 جاداغل 50. جادعل. 6 261 هس

 2 066 دعست

 4) 2عغ. امد 7] اعر“

 أ 5 افحز

 0 ) 261- قوع



 ملأ زكخس أخ

 ىذلا ٍهضعب لاقو ؛ىدقاولا رع نب دم لق كلذكو رشعم

 ىلع ناكو «كلما دبع ىب ناميلس ةنسلا هذه ىف* سانلاب مح

 قروشملاو قارعلا ىلعو ؛*نامتع نب نان ةنسلا هذه ىف هذنيدملا

 ةرفص ىبا نب» بّلهملا ناسارخ» ىلعو «فسوب نما اعل ١

 ؛«ىسوم ىبا نب ةدوب وبا ةفللا ءاضق ىلعو احلل لبق نم

 هذه ىف كلمل ىبع ىزغأو *؛سنا نب ىسوم ةرصبلا ءاضق ىلعو

 © كيبلولا هنبأ ةنسلا

 نينامتو ىدحأ ارب ١ نراك مد
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 كلذ رخآ ةهلتاقن ىتح هضرا نم ةفئاط مع لك ىف «عصقنتن

 «ليازن ال رت عنوصح عتتممو مجدالب ىصقا ىو خيرارذو متزونك ىلع
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 ةعاس كرشملا هلواجن لويدج ىلا «ىهتناف ةضيبلا ىف اهّذش
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 ه) طعام 200. اهيلع. 232) 2ءا. زمكعت. ميز (0 م10 761015 ريسلا - اميف

 2ع( منع هللا ىضر نافع ىب نامتع نب نبأ. 1

 لاق .ىقو.. 4) 2ءاي هد. 2 6) 0 ع« ظ هضم رز 60 كك

 1م 2ع(. ء( 0 م226ععع0. فعج وبا لاق. ىي) 0 ءغ 8 هدي. ءا ةضكعا“

 ىنا. 4) 0 © 5



 [,رخنم ل

 ادضعأ «نيكرشملا نيب تشع نق. اوبكلا 1 ا يما

 | دلو ميزيفص ىف عشجالاو ارتست منيو ناويم مو
 اريع اذه ّلوُطأ ام تاهيف ارقشملا َعَم هتاريمجابو

 ' ا تلا انا نم اجو ةياصعاا نم نملث' . لتق تح .لئاقت 6
 نم يلا ءارجرخ نم علبقتساف 4اهنم اوجرخ ىتح ليبثر دالب
 كلذ* ىأر ايلف تام عبشو مدحا لكا اذاف ةمعّطألاب نيملسملا

 اليلق اليلق منمسلا عنوبطي اولعج رث عغنوعطي اورذح سانلا
 غلبو رخأت امو مّدقت ام هذخأت اجمل كلذ غلبو اوأريتسا ىنح

 كنج ناف كعب اما مكلملا دبع ىلا بتكو غلبم لك هنم كلذ 0

 الا* منم مني ملف اوبيصأ ناتسجسب نيذلا نينمؤملا ريما
 مالسالا لما ىلع هباصا ىنذلاب* 7 أابتجا كقو 7ليبلقلا

 نأ تدرا حقو :موصقو عانرصح ّلك ىلع اوبلغر مدالب اولخدف
 علطتسا نا نسببحأت نيرصملا لها نم افيتك !ادنج جيلا هجوا

 هتيضما كنلل كلذ ةتعب ىل ىار ناف كلذ ىف نينموملا ريمأ ىأر 5

 ىلا عم ”هدنجع ةىلوا نينموملا ةريما ناف* كلذ ري مل نأو

 «) كت. ثطلت" نيملسملا 65) 0 6 8 انكردا, مس. قمقط117. 16 6.

 © © تاريمخانو, 83 تارمخاو, 16. تارمحابو 1106 طعطأ9أ.

 ١) هلل :14 تاربج امو. 2) 26. اهيفا 0 0 ه 8 يخ

 ر) 7«. (جيلاب ) هملاب هماعط ةنومعطي اوذخا كلذ سانلا. ير © 8

 000 در نبا )074  7ءانةطه. - .2) 0 نيبلشملا باضا اعر 266
 ' ورصتو ب اونما ىنتلاوز 8 م:0 ىذلاب 5ك. ىذلا. 2م)

 ريماق. 42) 166. ىلع. 70) 2ءا. 105. انيع.



 نك نس |,

 ضرأ 6 دعي ضرأ نع ل نولاخ كرنلا نم لببشر ه. باككاو ةريتك

 ةينامث ىلع هاهنم اوناكو عتنيدم نم اوندو مدالب ىف اونعما ىتح

 جرزحي 'باعشلاو :0تاقخلا “نيبلسلا نك ارذكلت اح

 ثعبف اوكله ىق نأ اونظو نيملسملا ىديا ىف طقسف فيئاسلاو

 5 مهيطعأ :نا ىلعا,ممقلا 'ملاصم أخا ئناه ىنا ياك
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 عبس ىلع ءهخاصف ميلا لسراف بورخل نيبو ىنيب اولخو الم

 هين الا اء عق لع حاصت ال كنا ءلاقف ميروش هيقلف مرد فلا

 ناك اًنيِبَح ام ءاطعلا انعَتم ول /لق مكتايطعا ىف مكيلع ناطلسلا

 م دقو انس تغلب كقل هللاو ميرش ولق انكاله* نم انيلع نوفأ

 10 0 راهن والبيت * نمااةفاس ىلغ ئتاتاام تانك

 مالسالا لعا اب لقو توما ىتح ماهكرذم ىنلاخا ام مويلأ ىنتتان

 نْفرَخ لق ميش كنا ةركب نأ نبا هل لاقف مكودع ىلع اونواعن

 مايحو  هزكي »نما با !اراعسب ' لاقي نأ كلبش تل حيرش لاقف

 15 ىلاف ةداهشنلا .ءمكنم دارا نم مالسالا لما اب ةركب ىبا نبا

 ظافذمل لهأو 'سانلا 'ناسوفو ريثك ةريغ ةعوطتلملا * 9 مان اعلا

 دذكموب زل ا نوب حبرست لعكذف ًالينلق لا اوضصأ 1 اولئاقف

 11 ليسقبو

 ه2) 0, 8 ع6 0 باصأو. 8) 8ماتعأغ طلع 2382. 00.0. ) 2ع. هات

 2) 266, يباقعلاب.+ - 2) .2ء6 56: نا ارك 2« اولا ا5) 066

 ل لاقع /) 60 نعل 2) 266. راهنلا. 2 0 اهكردمب.

 /7) 26«. نيعوطتملا (0 مءوطملا ط. «. ةعوطملا» 0 05 كد. ىطاح#» اان



 ركل أ زئنس

 (05 ايف ىحا غنسلا كلت. ىف رغب ملف هةتكش. نم: نونقي اوداك
 © توملا ةرثتكو اهب ناك ىذلا نويعاطلل

 ©ةيكاطنأ لها مورلا تباصا ليق اميف اهيفو

 23 كيبتر ةركب ىبا نب هللا دّيبع ازغ اهيفو
 هاي هوز نع ربل ركذ :

 امل لق ىبسارلا قاكملا ىبا نع فنخ وبا ىتدح ماشهق لق

 ناتسجس ةركب ىبا نب هللا تيبعو ناسخ بلهملا اجمل ىو

 ادت ىلإ ةركب ىبا نب هللا ديبغو ناسارخ ىلا بلهملا_قبصم

 رث هتنس ةيقب ةركسب ىبا نب هللا كيبع ثكف 0 ةنس ىف كلذو

 كلذ لبق برعلا تنك دقو 2احناصم ناك دقو ليبتر ازغ هنا

 ةيبع لب جاحد ثعبف لعفي ملف عنتما امبرو اجارخ دنم ذخأت

 عجرت الف نيملسملا نم كعم ىَمب دجان نأ ةركب ىبا نب هللا

 «ء«هتيرذ' ىسنو هتلتاقم لتقتو هعالق مدهتو هضرا ميبتسنت ىنح

 ناكو ةرصبلا لعأو ةفوكلا لهأ نم نيملسملا نم دعم نمب يخت

 00 ناكو ىبابضلا ارث :ىقراسلللا ئنان نب حيرش  ةفوللا لقا .ىلع 5

 ةعابتل ريما وهو ةرصبلا لها ىلع هللا ديبع ناكو /ىلع باكا

 | لاو ردبلا نم باصاخ ليبك كالباو ىف لغو * ىح ىضف
 عاضرا نم ضرا ىلع بلغو انوصحو اءالق مهو ءاشش ام لاومألاو

 ©) 0 عشر. 6) 2مع هممدرمع» 7311 12 731115 ©0010. 5تتطلخاتت , ؟؟

 ماعتتسج ون انع اح 21غعئ3 «ملتعاتسم ؟هطمل112 (5عغ.و (ن و 2) ليبترو 111

 ىعجم (0, 8) ليبقزز © 5. م. 0 10137721114, انا“. 2 م) 2ع. غ0 اعايأ

 0 هدن0: ربك وك فن ءأ 01136 560111112111: 1150116 301 3 اظدرب انآ 2 111: 6

 000( وخاصم... 4) 0 8 هيرارذ» 20266, 200. دنع هللا ئضرر

 60 68 ملسلا هيلع, © هيلع هللا تاولص. م) 0 ءلاط لبخد



 نك نس [ |[

 لمكأف اءاتمو اهل اًبلح تعابف كيلع امب «ىفي ال اذه* بتهم ا

 اهلين ةاغلا ثم شيخ“ هيياأ/ ىلا ةريغملا لجو 5فلا ةتام سوح

 باجمل أف هتمّدقم ىلع ابيبح هنبا ٌبّلهملا هّجوو باجمل ىلا
 بيبح راسف لاق ءارضخ ةلغبو فالآ ةرشعب هل جال وماف هعدوف

 ةراسف ىيربلا ىلع هباكتأو وه قاسارخ مدق ىح ةلغبلا كلت لذ

 ةلغبلا ترفنف بطح ٌليح اولخد نيح هماقلتف اموي ىيرشع

 ملف 4ريسلا ةلشو * بعتلا كلذ دعب اهرافن نمو اهنم اوبكعتن

 تّلهملا هيلع مدق ' دن رهشا ةرشغ“لقأو هلامعل الو ةيمأل

 © 71 نس

 ١! تلح «كلللا دبع نسب كيلولا لليل منح ىف سانلاب محو

 نع ىسيع نب قناكسا نع هركذ ىمع تباث ىب ىحأ كلذب

 نامشع نب نابأ ةفسلا هذه. ةنيثملا ريما ناو عا

 نب اجمل نامركو ناتسجسو ناسارخو ةرصبلاو ةفوللا ريمأو

 ىفأ ىب هللا ديبع ناتسجسبو بلهملا ناسارخ هتفيلخو فسوي

 اذ ليك اني ! نضل ءاكضتق نك 2 عبوش ةفوللا ءاضق ىلعو « ةركب
: 

 ىيحي خنسلا هذه ىف كلمل دبع ىزغأو «سنأ نب ىسوم

 © مكلل ىبا

 نيعبسو عسن ةلس للك 3 مك

 ةلييطللا  تاييحألا نماانيمم نا اذ

 0 ىتح ىروعاطلا نم ةنسلا ةذه ىف مآشلا لها باصا ام كلذ نف

 2) © 61 لف 56 0 7) 0 66 5 فلا فلا 623

 هاقلنذ : 8 © ه مهاقليف. 42) 0 6 8 ريسلاو ديدشلا, 560 14

 ا 16عر 11 هيت نور نب“



 زد م نس

 جاجحلل اب نانتسكاسو ناسارخ نأ دب نب لضفملا نع

 ديبع ليعتساف يراوذل لقق ام دعب 7 ةنس لوأ ىف قارعلا عم

 ناتسج# ىلع ةرفص ىا نب بّلهملاو ناسارخ ىلع ةرْكَب نا نب هللا
 قاط نب ديبع نب ناجرلا دبع ىقلف ناتسج# بلهملا دركف
 ىنالر ريمألا نا لاقف يامل ةطرش ىلع ناكو 8 ّىمشبعلا

 00 ناسا نقرعا .انأو_.ناسارخب .ةركو ىنا نيا لوو :ناتسجس

 ىلع ىبقا ةركب ىلا نباو ىراقغلا وربع نب مكمل مايا انفع دق
 ةركب نا نباو ناساخ ىلا ىنلوج ريمألا مّلكف ىنم* ناتسجس
 معن لاقف هبّلكف ىننيعي عورق ناذاز مّلكو معن لق «نانسجاس ىلا

 ناتسكس بلهملا تيبّلو جاجحلل ديبع نب ناحرلا بع 2لاقف 0

 ءانا لق ىحص خورف ناذاز لاقف هنم اهيلع ىوقا ةركب ا نباو

 ' 1 6 ليوح نيبقأ ام عورخ ناذاز لف هحهع انبيتك دق
 ”00ا ا نايات لا تلهلاو ناتسحس لا دعت ىلا با

 هللا دبع نب كلاخ هاّيا اهالو ناكو زاوقألا نح نم للا علب

 رخطصا كالوو زاوثألا ىنألو ادلاخ نا ةريغملا هنبآل بّلهملا لاقف 5

 رثو كيلع فصنو ىلع فصنف فلا فلأب جاجا ىفطلخا كقو

 ةيواَم ابا ملكف لق ضرقتسا لزع اذا ناك لام بلهما دنع نكي

 3 هللا دبع لام تيب ىلع ةيوام وبا ناكو رماع نب هللا دبع ىوم

 ةأرما ةيريشقلا وةريح تلاقف مفلا ةئامثلث بلهملا فلسف رماع

 4) 0 ©«: 8 ايهعمج. 65) © ىسبعلا». ء) 8 عع 60 هد.

 4©) © لاقو. 26. هده. 8 خورسف نادأاز دع ملكو معن 1. 9-2.

 © 8 02أ لك اندر. 0 دنا. | نير 0 6613١ فلا فلا: م) 8 نيخر

 0 كودتحو 0 هريكدر 161. ةريجوز 6 0102130, !اهأر 126



 ا كنس |,

 00 ماس «لاقف <«ةقرأرألا نم غرف كقو اهب بلهملا هببلع

 ةرفرص أ ىب كل نأ ىبسارلا قراكملا أ نع كتننحك وبأ

 هسالاف 2 ةننس كلو اجمل لع بحق ةقرازألا نم غوف امل

 ركذي 2 0 قات بلهملا بادصا نم ءالملا 5 57 اعدو ىعض

 5 5 كلذب 0 هقّدص الا ىسح ءالبب هباككا نم الجر بلهملا هل

 ءاره لق مث هتايطعا ىف دازو ءعاياطع ىسحأو ع جليخ
 «ءادعألا ظيغو روغتلا ةايح ءالوه لاومألاب قحأو لاعفلا باكا د 2ع ع مه

 ناك دق قاحسا ىنا ىب سنوي لق فنخ ىنا نع ماشع لاق

 الا بلهملا هل لاقف ناسارخ عم ناتسحس بلهملا ىلو جاجا

 0 لك لو ناك دقو نم ناتسكسب ملعا وه لجر يلع كدا

 هللا ىيبع لق وه .نمف ىلب لا 4لآق جحاصو مجلتاقو مابجو لبازو

 نب هللا دبيبعو ناسارخ ىلع 6 بلهملا ثعب هنأ مث ركب 0

 نب هيمأ كانه لاخلا خناكو :ناتسحس ىلع ه5

 كيعل الماع ناكو ما نب صيعلا قا نب دي نب كلاخ نبأ

 اذ ىلع ثعب نيح هما نم ءىش ياكحلل نكي ف ناورم نب كلما
 هناطاس عمجو كلملا دبع هلزعف ةنسلا كلت تدنك ىتح قذرعلا

 ىلا ةركب أ نب هللا ىيبعو ناساخ ىلا بلهلا ىضف ؛ءاكحلل .

 هللا كبع

 ةياور هذهف هتنس يقرب ركب لنا ىب هللا كيبع ثكف نانتسكس

 ركذ. هثاف نم نوب ىلع "امون قراكملا نان ناح نش

 ه) طعام لاق, © لاقو. 2 65) 0 ع 8 كلذ ى. 2109© كالق قبلا

 ةتايطعا ىلل )2  0 ك6 8 لاقف. ) © ء 8 12567. هرفص لأ ىب».

 /) (0 هلت. 01132 50111113111: 1150116 ك1 3121211123 0

2 130 



 ىو ان نس

 | د 6 ديسأ نب تلاخأ ىب هللا جيع' ني ةيمأ عاساخ ىلعو

 ا 1  دةيع نب ىاحاسا نع هككلحل يع اكباتا نيا نبا

 نيتجح سانلاب ةنيدملا ىلع وهو نامتع نب نابأ مح لاق رشعم
 606 ظنس ىف ناك بيبش كاله نأ ليق كقو* 40ب ةنسو 7 ةنس

 «ريبللا بر كبعو لاله نب ةديبعو ىرطق كاله ىف ليق كلذكو 5

 © ءديلولا ةفئاصلا ةنسلا هذه ىف ازغو

 11 كاذحألا نم. ةنسلا ءذخ: ىف ىتاكا نع رخل ركذ

 000 1 يع نيا ايما ناورم نبا كلما كبع ليغ كلذ قيفاف

 املف فسوي نب اكمل ىلا ناتسجاسو ناساخ همضو 4 ناسارخ

 «هلامع «ديف قرف هيلا كلذ متض
 ناسارخ احمل مالو نيذلا لامعلا نع ربخل ركذ : 8 0 1: 0 01 :

 نم هتيلو5ث ىف ببسلا ركذو نانسجاسو

 خرم اًعيششو كلذ الو 15

 ةفوللا نم صخش فرطمو بيبش نم غرف امل ناجل نا ركذ

 نا نب هللا لبع نب ةييغملا ةفوللا ىلع فلختساو ةرصبلا ىلأ

 نب هللا دبع ىب ناحرلا دبع فلختسا هنا ليق دقو * ليقع

 مدقف مههللا دبع نب ةريغمل هناكم لعجو هلزع مث ىمرضل مماع

 ©6) ( هذ. 01136 5601111121111 1150116 321 3 ريبكلا بر 1

 6) 0, 8 ع6 (0 هدم.ز 2ع(. م20 ليق دقو 526عءا ليقو. 2 1ءواطلق

 طلع 00 ذه طقعع 752: خجيراقلا باتك نم رشع عساتلا عز 1

 ”00) 6 8 204. ناتسكسو. 2 2 26ةص.ز 0, 8 ه6 © اهيف
 0)] 6 611.5: 261 هده: 7ءقاندن هللا ت7 رق



 انياب ذكنس كارقأ]

 كعس ونب حلصت ل ةيناهبصألا باي كللاو ريكب لاقف ديربي

 مهي كلذو هلتقف «ةقولحملا ىباب كنأشف لق ىييح انمد ام

 ةمراعلا ريكب ةيراج بهوو ريكب ىخا ىتبا ةيمأ لئقو ةذعمج
 أ 0 ه8 2 سد 5

 نم ىد اءدف ىوبينعلا هللا كبع نب لنحالا 3 يما ملك د ريكابل

 ه كتنبفو ىف لقو هيتنو ريكي ىلع راخشأ,نمه.تنأو لاق نحل

 كبع نب ىسوم ىلآ ةعازرخ نم دج م دجو رق" لاق « ءالوهل

 ىب ا 3 ْن هليخ) تذلللا هارشحع 05 نشات ع هلتقف مزاخ د ىلإ
 يب

 عجرو هعم أوراصف ىسوم خانم تا نداتساف هيج قئفتف ا

 © ةيمأ ىلا ماضعب

 10 ىخح رصوصخ وزغلل ديكمأ خلَب رسمت وهنلا ربع ةنسلا هذه 0 ثو

 فرصناف كالهلا ىلع اوفرشا ام دعب اوجن رث هباحاو وه كهج

 نب دكلاخ نب ناجرلا دبع لاقو ورسم ىلا كنك نم دعم ه نيذلاو

 اناوف دل نا ردستلا بنس |! يوي نأ يا غلبَأ 3

 بالا 0 ني كل 0 وأ كباتع رظني نمو

 ا باب اهَعينَص و تكنم د لالخ كم قورعملا د

 اباضأ قتعيف تحلو ذأ 5 ىماسألا مسق نأ كامس نمو

 وهو نامتع نب 5 ةةنسلا هذف ىف نا يحل 1 وبا لق

 فسوب نب جاجشل ةرصبلاو ةفوللا ىلع ناكو نيل ع رسيصأ

 0)2, ]92768867 152562 لقا 62 6 يكل 2) © ت0 ]3 وريضحح.

 4) ]ص 7ءا. ء( 0 م:3ع0ع0. رفعج وبا لاق. )18 نمو وع, © هباختاو

 أ 0122. 6 نيل نم هكعس. 1/0 0 ىزكاس و 1 ىركاست و 0



 ا بب خنس

 امدخ هيخا ىتبأو هوسبسن ريكب رخو سانلا يرخو لخدف كيرس

 ىكحلصا ةثبتت لاق اذكو اذك لثاقلا تنا «لاقف ريكبب ةيما

 ةمراعلا هتيراج ذخأو هسبح ةقولحملا ىبا ليق ّىعمست ءالو هللا

 ىنمم تنا لقو ىبنعلا هللا دبع نب فنخألا سبحو اهسبحن

 هيلع دكهشف اريكب بخا دغلا نم ناك املف علشلاب ريكب ىلع راشا ة

 كتفلاو هعلخ ىلا ماءد هنأ ةيراج نب زيزعلا دبعو رابضو ريكب
 كول .ةيما لاقف ىتاذعا ءالوه ناف تبت هللا قطا لا

 وهو ىودعلا نالاو نبالو ةيينلاملا لما سأر وهو 24ةبقع ىبا

 هنولنقتا َىلْفيلا دلاخ نب بوقعيلو ميم ىنب ءاسور نم فتموي

 ضهنف هيلا هعفدف معن لاق هلئقتا و محكبل لاقف «هوبيجج ملف 0

 ربيكبل اقيدص ناكو هسلج# نم ىدزألا ماعلا / عاقعقلا ىب بوقعي

 هتيطعا لقف ريكب ىف ريمألا اهيا هللا كبكذأ لاقو ةّيما ىضتحاف

 ارَدِيَس هموت الا ةلثقي ام بوقعي اي لاق كسفن نم هنيطعا ام

 000 رح ىلع وهو. قتيلا .بفاسلا ىلا نب اطلع لاققف هيلع

 هفنا باصأف فيسلا مثاقب ءاطع هبرضف ال لق ريمألا ىع ٌلَخ

 عتمذ اريكب اوطعا سانلا نأ ريحب اي ريحبل لق رف جرخث هاملأف

 هتيطعا ام بوقعي اب لاق كتنمذ رف الف نم تنأو هحلص ىف

 ”00011ا نك ىخلا ليضولا ريكي انغييس ريحا لدكل رق ةمذ
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 ناب خلس !ل

 هحفصو ريكب رمأ نم ناك اب هدكلما دبع ىلا بتكو بتاسلا

 سانلا لعاجتف ناساخب ةيما ىلا اًثعب كلملا دبع برضف هنع
3 2 2 5 

 0 مرج- نم الجر «:لاعج ىدسأالا 0 ليلس نب 5 فيقش ىطعاف

 ىف امري ريكب سلجن هيف هيلع ٌقتشاو رخل سانلا ةّيمأ فخأو

 ة.ننلنلا لح .ءيمأ .ةذش اوركذف مي ضد نس سانا هدم

 نب-رارضو ريكو. ةيابلل ىف نيقاعحلا انيلع طلس ءاولتو

 لقنف دحسملا ىف ةمادق نب و ةبراج نب زيزعلا كبعو /ىصح

 ةداهشش ىعذاو ءالوه ةداهستت ىعداف هبّلكف ا ىلا كلذ ريكب

 امأ لاقف هلأسف اجازم ةيما اطدف ىملسلا رشحملا ىأ نب محارم
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 0 ريمالا هللا حلصا لاقف ريكاب ت”انأ مث خبصأ دنع ضرعاف حزمب ناك

 اذه تلتقل كناكم الول لقو كعلخ ىلا ىاحد دق هللاو اريكب نأ

 لعف كقو اذهب ىّدصا ام ةّيما لاقق ناساخ تلكأو 2 ىترفلا

 زيرعلا كلبعو 7 ىصخح نب رارسضسب هاتأف لاق هننلصوو هنانماق لعف ام 1

 اذه تلنقل ىنامتعطأ ىل امهل لاق أريكب نأ ادهشف خب راسج ىبأ

 ؛5ملعا متنا ةّيمأ لاقف كب كتفلا ىلا اند ىقو ثنخملا ّئشرقلا
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 اعل ةيما نكلو ايزاغ ةيمأ عم ريكب يرخ م نوليقي موقو لاق

 ورم لخدو هحلاص رث هلتاقف ةيما عجرف هعلخن ورم ىلع هفلختسا 5

 وذا نسحو ماركا نم هيلع / اك ام ىلا داك ريكبل ةيمأ وو

 علصا معد لاقف قر ديما بحاسص كنا 5لاقف ةوقللا تاع لأ ل

 ذك رتكو 9 ىديب ل * ناك ام 00 لاق ملو لاق لا هللا
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 ب خئس رم

 اندم انّْذيا ٌمهللا لجرلا لاقف هيمج «ميرهو اهبكسي لعجن

 ةكتالملا ناف كسفن نع لنا لجرلا اهيا ةميرع هل لاقف ةكئاللاب ''

 لاقف ةةكئالتاب انذما مهللا هلوق دعا رث لماحتف كنع لغش ىف

 «سانلاب هقحخأ ىتح هاهو ةكئالملاو كنعدأل وا ىنع ّنفكتل ءميره

 هديما قاف ليف يضاف اب ةيمأ اي مي ىب نم لجر ىدانو لا
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 تنبات وخا يطق نب تيرح لم م حاسو نبأ انأ ىمتناو ةسأر
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 نودغي ريكب باكا ناكو هنولتاقي كلذ ىلع اوناكف لق * ةنيدملا

 نوساكيف رمحو رفص 1 فسحالسمو ل بابت 2 نيلضفتنم

 انيمر عسب ىمر م تان اا نوتدحتي نيد ىحاون 0

 ؛5 ففشاف ل5 «سحا جيمري الف هلعأو هدلو نم لسجر سرب هيلا

 عحلصلا بلطف سانلا هلذخ نأ راصتل لاط نا فاخو ريكب

 اولاقف ةنيدملاب هتاليع ناكمل ةّيمأ ٌباككا اضيا كلذ وّبحأو

 ىضقي نأ ىلع هخاصف ةيفاعلا بح ةّيما ناكو هكلاص ةيمأل
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 ا. بب ذئئنس

 انأ ريمالا اهيا *ذيمأ عم أرغف مزاخ نبأ لتق دعب ناتسكاس

 ' لين ىتح لبقاف ةثام نامت ىف ةيمأ همدقف هللا ءاش نأ :«كيفكأ
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 هوباو فينأ نب كردم هدعمو ريكب هيلا راسو رصن ىنبل و ناساب

 لسرأف هدمالو كرييغ ىنيراجج دحا ميم ىف ناك امآ لاقف سامش عم

 00 اانا نك كا نم اعينص وسأو ملأ تنا نامه هيلا
 نم دحأل الو كل ضرعي رثو كمركأف مدق كب هعينص هل ركشت

 اوقرفتف هنع اولخو هوبلس الجر اوذخا !ذا اوناكف ٍهحالس اوذخو
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 ةةفشتحم اهاقلت نضاوكلا ن 1
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 كد ناب ةخذس

 ررهي «ميقثو و علخاف ورم ىلا صضمأو نىفسلا هذه قرحأ لق

 ىربنعلا هللا دبع ىب ل تب ىلإ ةايلكأت

 ءاليم كلهي نأ فاخا ىلا ريكب هلاقف باتع ىئار.ام ىألا

 نم كيتا ان لاجبلا مالسع 0 لاقف عسا .ناخلا ناسرفلا

 نوملسملا كلهي لق كعم ىيذلا هالرع كلف يا يرش اع رم لا 5

 جارخل هنع انعفر ا م م ساقسم 0 نا كيفكي امنا لق

 عوطأو ءالوه نم كل عمسأ 2 5 نم اغلا نوسمخ كييف

 ددعو ةذع مهلو نوكلهي ملو لق هعم نمو دفا كل

 اوغلبي ىتح مهسفنا نع اولتاقيل ةلماك ةادأو رهاظ سالسو ةدجو

 خيما نبا ءذخأف ورم ىلا مجرو ,نفسلا ريثككي .ىيتحات ؛ نيصلا 0

 لما اصف ةيمأ غلبو كوباجاأف ةّيمأ علخ ىلا سانلا امدو هسبحن
 هل تذخأن نفسلا ذاضتاب هرمأف عجرو ةليلق ةيدف ىلع اراَضُب

 00 ص وو طي دمص

 لوما اوركذو هنم ىكشو هيلع عفرو هترّدكف ناسارخ نمدق

 الإ ةىت نع هشعفا مل مك* هلك كلذ نع نضرعأت اهباصأ 5

 ليل م دتيفعأت ىف ىتطرش هيلع تضرع م هلامع نم ادحا

 ىلا هتددر رث هل ارظن الا «كلذ ناك امو ماقملاب هترمأف هترذكف
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 نب كنس كراس

 عمجا رن
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 نب ىبوم ىنأي مث اراخب وزغيل راهجناب رماف لق ءوزغلا ىلع ةيمأ

 فلختساو اوزهجتو سانلا ثعتسف فمرتلاب مناخ نب هللا دبع

 مناف ه ىفايشكب ركسعف رمكب معرس راسو ادابز هك ناسارخ ىلع
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 اي عطفا ٌةّيَمُأ هل لاقت رهنلا ىلأ ىتح ةقاسلا ىلع ناكف 0
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 1 اها/ نس

 ريمألا قرمأو ةقرامللا ةجراخل هذئه ىف ىاّي'ا هماهتاو هللا هحلصا

 ىار اع هلأسيلف تيملعف ىقو كلذ 1 داهشاو هيلا سوهنلاب

 مهناكم نع مهتلازا وأ مهلاصتتسا ىلع ردا كك هللاوف انا امأف

 007 امرا نييلسلا !تهشقع نقل هلك" نع ككشت رق

 000 0 الآ دلع هللا كلما 'ريمألتل نكن الو. نيتمويلا#

 00000 نإ 2 «مالسلاو :هي.غللا نيدا اع هالو ىيأرا نم* اذف

 ىري الو اعيش مهنم ٌلفتسي ال ارهش رشع ةيذامث هاهب مهلناق

 نعطلا كافر قارعلا * لها نم مهعم نو هل 5 نوعقني نطوم 0

 ناك مهنم الجر نا رف «مهنع مهنوقكيو دب مهتوحدرب كام برلا
 رطعقملا يدي مهل ةيرس ىف يرخ نامرك « نم ةايحات ىلع ىرطقل الماع 0

 عنم ليخدو* يراوكل نم سأب اذ ناك دق الجر لئاقف ةبص ىنب نم

 هل اوركذف ىطق ىلا ٍيراوخل تبثوف مرطعقملا هلتقف ةيالو ىف

 (0) ىرا ام عل لاقف انيحاصي هلتقن ٌىَبصلا ىم اًنكمأ اولقو كلذ

 نم وهو مةولتقت نا ىرا ام ليوأتلا ىف أطخأف لّوات لجر ليعفأ

 فالتخالا عقوف ال هل لاق ىلب اولاق مكيف ةقباسلاو مكنم لضفلا ىوذ ؛د

 ةباصع نم اًيرطق 7 عيابو اًيرطق اوعلخو ريبللا بر بع اوّنرف جنيب
 ةيشعو ةودغ رهش نم اوحن جلتاقف ٍعسْمُخ وا معبر نم وك

 ىقلا ىق هللا ناف دعب امأ 0 ىلإ تليلا .كلذبا ندكن
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 عاما ةخطدم 16

 لعا لمكت .بتاتللا :تذخان نازي تيح هدم بيق لد 1

 نم سانلا هآ, لاتق ه«ّدشا نولتتقيف لاجرلا ىلع لاجرلاو بئاتكلا

 ةصيبق نب ءاربلا ءاجن اوفرصنا رف 00 فاصنتتنا ىلا ةادغلا ةالص

 الو طق اناسرف كينبك * تيار ام هللاو ال هل لاقن بهما ىلا

 ةكنولناقي موق لتم 0 الو طق اناسرف برعلا نم كناسرفك

 بّلهملا سانلاب عجرف «روذعملا هللاو تدنا .5سأبا الو ربصا ظف

 خبئاتك ىف 4ةينبو سانلاب هيلا يرخ رصعلا هدنع ناك اذا ىتح

 وبا /ىنثتكحو فنخت وبا لق ه«ةرم لوا ىف ءهلاتقك دولئاقن

 نب ةبيتك .تحجريخ لق ةكلط:.ناهمع ىح ىنانلا

 هلك 7تذخأف لاتقلا مامهنيب ٌقتشاف انبئاتك نم ةبيتل ةابتانك

 امهنيب ليبللا مك ىتح انلتنقان ىلا ع لصت ال امهنم ةدحاو

 مين ىنب نم نك ءالوه لاقف متنا ىمم ىوخألل امهادحا نلاقذ
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 0 اال حس

 هلئاقذ هباصصأو ةيراج نب اجمل ىلع لمح ةريبه نب ريع نا رث
 ليو فرطم ىلأ 2ىهتنا ىتح هورذح ةدهنا مق اليوط هالنق

 هلتقف ىنرملا رخص نب ناميلس ىلع ليخل ىف ىبعتشل رصيقا نبا

 ناسرفلا تلتتقا مثقف فيطم ىلا ىهتنا ىنتح مليخ نفشكناو
 وبا لاق «<«بفرطم ىلا لصو هنا مث طق سانلا هر لانتف قشل

 لعا اب ذتموي عهيداني لعج هنا ماص نب رضنلا ىنتلدح فنخ

 الو هللا الا كبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلا اولاعت باتكلا

 ناف هللا و نم ابابرأ اضعب انضعب خنت الو ايش هب كرشن

 لتق ىتح لئاقي لزي رو لق نوملسم انأب اوحدهشا اولوقف اوّلوت

 ريغ هيلا عرسأ ناك دقو هلنق هنأ ركذو ةريبم نب رمع هسأر زئحاو
 00 0و ىهع هي ءابكقوأو .هلمأر وتحا ةريبع نبا نأ ريغ لدحلاو

 ««ءانسح ءالب ىلبأو ذئموي ةريبه نب ريع لتاقو هب ىظحو
 ااذالا نايقس ىا ىب ميكحي,ىفكدح .لشو* فنخم وبا لق

 بحاص ناكو ةبعش ىب ةريغملا مليم دايز نا ىب كيري لئق هنا

 ىلع لعج دق فّرطم ناكو فرطم ركسع اولخدو لق « فّرطم ةيار 5

 ناكو لتقف ىبيألا فيفع ىب هللا دبع ىب ناجرلا دبع هركسع
 هنأ مجالوم ديز ىنت1ح فنخم وبا لاق ««افيفع اكسائ اغاص

 هل تلق نأ ىسفن تكلم ان ىمعتخل رصيقا نبا عم هسأر ىار
 لق اريثك هللا نيركاذلا ىيدباعلا نيلصملا نم هنلنق دقت هللاو اما

 40 ل160 هذضي ١ 109733)12 6707 نوجا 1270+ 8ع( هر,

 0) 0, 15 6 (0 12565. مي. . 2) 26[. هدفاوو. ري) 015 2 (6

 )' ينت ددحو,



 اا مدس 111

 ناذخأيف ىرهلا ناعبتي ةىيرئتاتسم نيرابج* «ايهنوملعت متسلا

 ودع اب بناج لك نم اودانتف لاق بصغلا ىلع نالتقيو ةةنظلاب

 هللا ىلع اورتفت ل مكليو هل لاقف كلذك اسيل تسبذك هللا

 ءاأ كليو“ ءىوتفأ نم باخ قو باَذَعِب مكتكاسيق ابنك

 م ىف ءهللا لق دقو مكتدهشتسا ىق ىلا ملعي ال ام هللا 4 نوملعت

 ىدع كوم مراص هيلا يرخ «ةبلق متآ هناق اهمتكي نمو ةداهشلا

 ىلكبلا نوراغ نب ريكب ىلع ليَ هتيأر بحاصو داتو نبأ

 ريكب هبرضو ايش ىلع ىلوم ةبرض لمعت ملف ايهيفيسب ايرطضاف
 ىذا هيلا جر ملف سراغل سراف لاقف مدقتسا رق ةلئقف فيسلاب

 10 لوقي لعجف

 /امراَبص هذبل 5 نسا امرا اًقيس تيقال لق مراص

 ومع ىلع ةنميملا ىف وهو ل و ةيراج ع جاجا نأ م لاق

 ىقتلاف ةلثاو ىب رماع نب ليفطلا اهيفو ةرسبملا ىف وهو ةريبه نبا

 اة نأ مث اليوط اولتتقاف ءامهيديا اغكف هبحاص ىلع فيسلا امهنم

 نب 0 فروصنأاو ديعب ريغ تاز داثو نب ىدع افوسسببه

 5 هللا كبع ىلع لل كيبوب 00 عيبولا نأ 2 هفقوم ىلا ةيراج

 ىدسألا ىلع تليخ نياتلا ةعامج نأ نق اليوط اولا" 0

 هيلا نتيتنا ىتح م ةريغملا ىب* فرطم ةرسيم 7 تفشكناو هتانقف

 7 6 مهنوملعن» 0و آ ء6 (00 امهنا نوملعت أ 6) 0 3 نارابج ْ

 ناوتاتسم. 4 05 1207. 20 75. 63. 4) 266. نوملعت ل, ول |
 نوملعت (ءأ. 1كه. 4و 78. 26). هم) 0, 8 ء6 00 200. هوانت لجو ١

 هل. 1كم: 2, 75. 283.1 ركل 2ع 66 0 0200 مز0 ط 6 0 ١

 7 0 6 60 00 كك أ



 4151 ب كنس

 يقع كنق ناك د اقل يس لع يام مرآ انملع كِقو

 نب رمع م ل لاقذ ني انحيسا اهل لل كرابف اذه مكبحامصل

 نإف كقيار انقيار مكّمع نباو مكيخا نع اوقك الهم ةريبض
 امهفقوم ىف امهنم ملحأ هناك نيلجر انيار اف لاق اهب كانرثأ تش

 لق 2 ««ةفرطم وك فخر رق داتو نب ىحع لونو. لق كلذ ة

 انرطم نا ةيقلع ىب هللا حبعو ماص نب رضنلا ىنتّكحت فنخ# وبا

 نب عيبرلا هترسبم ىلعو ةيراج نب ع هنتنميم ىباع ثعب

 وه لزنو ىنؤملا رخص نب نابيلس ةيماثمل ىلعو ىدسألا ديزي

 ةريغملا هيبا لوم دايز ىنأ نب كبزي عم هتيارو لاجرلا ىف ىشج

 لق ءاوذادتو ضعب ىلا قتضعب موقلا فحز املخ «لق «ةبعش ىبا 0

 اا المك نإ معياخ غيلا يرخا, ئلجيلا نوراه نب. ريكبل

 نوراع نب ريكب يلا جوخ ةتيبخل نامعأب هتك © هيبن ةنسو

 نادعاسلاو رفغملا» عردلا مهيلع بوند رق هدا 10000

 دوربلا ىئاوح نم ءارج ةباصعب ممهعرد لش دقو مرلا هدي ىف

 انتوعد لعأو انتلم لفأو انتلبق لها اب عيفر لع هل توصب ىدانف !5

 لثم نورست امب هملع ىذلا وه الا هلا 2 ىلا هللاب مكلعسن انا

 ال هلل ءمكتحصن تناكو انويتقدصو' انومتفصنا امل نونلعت اب هيلع

 هدابع نم هللا هملعي اب هددبع ىلع هللا ءءدهش متنكو هقلخ

 فسوي نب 1: اج نعو * © ناورم نب * كلما كبع و ىنوربخ

 ©) 0, 8ر (60 ء © ناك. 65) 0, 8 ءغ ن0 200. هريغملا ىب

 هبعش ب. ) 0, 82 ءا (00 هدم. ت) 0: 1 ه6 ©0 200 ]ل

 هوانت. ه4) 0, 8 © 00 200. هلأ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص
 (0 هدم. ملسو). رك 0, 8 ©6 00 هيلعو. م) 8 © 00 ةعاردب ©

 امانا 07 0,8 هع 00 جاجشلو.



 نب نس كب

 بيرق ىف ناكف داركألاو ناهبصأ لها نم لجر فلا نم وتكو
 نما كرطم "قلع لخداع رتح با رم لماقم ىالا دقن

 نب هللا دبع نع ملاص ىب رضنلا ىنتلا فنخ وبا لاق ««ةريغملا

 هباكتا ىلع ىدنخ هيلا جيسم هغلب امل «افرطم نا* ةبقّلع

 ةهفنخ وبا لق هيلع اومدق ىتح هيف اولازي ملف اقحدنخ

 ذأ ىالوم عم تنك لاق ريهز ىب هللا دبع لوم ديزي ةىنثتذحو

 هتنييم ىلع لعجغ سانلا ىبعف كاتو نب ىدع « يرخ لق « كأذ

 بصضخغف ةرسيملا ىف مق ةصيبق نب ءاربلل لق مث ريهز ىب هللا دبع
 قليخ اكلت“ ةكلتم ريما انا. ةرسيملا ىف. فوقولاب 4:قرمأت لق

 ٠ نب رماع نب ليفطلا ضم سراف اهيلع كتعب كقو ةرسيملا

 ميقا نيال لانعف داو قب ,ىدع للا كلذ م ىضا د 1
 ةصيبق نب ءاربلا ىلا فقلطناو ليكأ ىلع تينأت قلطنا ىمعتذل

 قييفلو 'هرسيلاو ةنميملا ىف تسلو ىتعاطب ترها سم دل
 ى 725: ضروعت *.الو عيطتف تموت نا كيلع اانا هد د

 : تعب ايدع نأ رق «امربكس هل ناك ىقو.كل ركنتذ هقرنأ |

 ءاجف مأشلا :للها“ نم ةثام ى هثعبو ةيبع :ئج رع اةرسبملا لح

 ٌلخ رماع نب ليفطلل هباكتا نم لجر لاقف هتيارب .فقو ىاح

 ىلا ليفطلا لاقف فقوملا اذه باكا ىحن اماف انع حّدتو كتيار

 انريمأ وهو ظةصيبق نب ءاربلا ةيارلا هذه ىل ل امنأ مكمصاخا 0

 ©2) © زف ءآ 60 ل5 2) © 5: ىنتدحر 00 14 6ع. 48

 166625. 12312. ) 0,8 6 جرو 2) 0, ل ها

 ىرماتا,::0 .قرماب# ١ ىر 0, .ظرعن 00 قيتقاخخ رز نيالا
 نعر م معد.
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 1 اياب كحد

 تماعف اكل نم اهتعمم نأ الا وه ام «قغلا ىبا ىل لاقف

 خاص نب رضنلا ىتدحو لاق «« هلوع ىكق هل غرف لق ول ة5هنأ

 فلا ىلع وهو ىدايالا كاتو نب ىدع ىلإ بنك حملا نا

 اذاف ةصيبق نب ءاربلا ىلع رممابو ةريغملا نب فرطم ىلا ريسملاب هرمأب

 نع ىنأ ىنتثتدحو فنخ وبا لق «سانلا ريما وهف اوعمتججا

 نأ لل دل ميكس قب هللا كيعا نع ريق نت هللا تبع

 باتك هاتا نا ىرلاب هسلج# ىلع داتو نب ىدع عم سلا

 تأف اذاف للعب اما هيف اذاف هنأرقف ّىلا هعند رث هأقن اجل
 ىولا لها نم هئعم نم* عبرا ةثلثب ضهناذ 4!ذه قناتك

 اذاف اعيمج اريس رث ىئكب ةصيبق ىب.ءاوبلاب رغ ىتح لبقا مث

 آلآ ىقك اذاق افرطم هللا لتقي ئتح سانلا ريمآ تنآف امتيقتلا

 هتيالكو هللا 2نم فنك ىف كلمع ىلا فصناف هتنووم نينموم ا

 امدو ركسعف رخو لق زهجاتو مق مىل لاق* هنأرق املف «هرتسو
 ةعيج تضم اف سانلا عابرا ةثلك ىلع ثعبلا اوبرضف باتكلا

 ىف ىفاحكقلا ةصيبق اهب مانيفاويو ىج ىلا انيهتنآف انرس ىنتح

 دالك لو لق“ «ةزيبع نب رباع جيف ماشلا لها نم ةئثام عست

 |00  ددلللا نما ادي نبأ تدلع ضهن 'ىنج نيموي الا يَ
 نب ءاوبلا عم لئاقم فلأو ىرلا لمتا نم لئاقم فالآ ةتلث دعمو

 2 22 قرفلاو 7 511212 26 11و 23 16 120260 0211- 12

 اكل لق“ 2 3) 0, 8 ك 06 نأ. 20 0و هم 00

 0 كلا ل ءأ 00 نصل 2) 286ا. ءا 6( هدطل رعك) 0 8 تان (0 علت

 2١ 562 6. فر 0 662 انافاوو. 0 اناثؤ.



 باب خنس 41ه

 لبيقا هدرمأو هحدهع هاتا اًملف ىرما كيتأي ىتح كلبق هسبحاو
 ةماقالا ففاو دكسملا لخد املف ريتك يشع نع سن هج

 ل هعم فرصنأ ةرجح فرصنا املف ةزمح عم ىّلصف رصعلا ةالصل ظ

 ةديلا اجمل باتك هأرقأف هطرش بحاص ىلجعلا دعس ىبا ظ

 5 نجسلا ىف هسبحو هقشوأف ةعاطو اعمس ةرج لاقف هحهع هارأو

 هموق نم هاك هلامع لعجو اهيلع هلامع ثعبو ناذه رما ىّلوتو

 دق ىلا هللا هحلصا ريمألا ربخا ىفاذ دعب اما راجل هن مح

 تتعبو ىكسلا ىف هتسبحو يدخل ىف ةريغملا ىب ةرح تددش

 هاقبا ريمألا ىا ا, ناف ةيابلل ىف ىدلي كتيعضوو ا ىلع دعك

 ه3 هدفاجلا_ ىتخ ىل'ىفا فرظم) ىلا ريسملا 304 نذان ا

 ناين ىوكب نأ دخا ىف ىدالب لسا نم ىنعاطا نسا

 كك هباتك 0 ف يلف ؛ مالسلاو 0 دابا نك ارجا مظعا

 ناذيهب ةزمح ناكم ناك دقو هانما دق ام اوثأ بناج اذه لق رق

 لاملاو حالسلاب هاخا كيع نإ" هنا جامل ىلع هللا فلخ ام. لكقتا

 اة هلزع ىتح هدبكي لني ملف هقعيف هل ودبي هلعل ىردي الو

 فرطم ىنتذحن فنخت وبا لق ««فوطم كىصق دكصقو 6 نأمطان

 نعسا نير نسق بابك ينال 0ك نا ةلقاو ا ىب رضع فا

 ىف هدعاجا ىنتح هيلأ ترس ديلا كح نأ هلوق عمس ىلجعلا

 لقب «يلرخلا صرا.:ىف بيعلا هرتكتر نا يلا نسبا دام 2 ل

 2) 126أ0 كا 60 0 2) ©) 58 ءك 00 05 2 27

 بفعيفز 111 83 م1005 5هتمأاتال 01غ, 16 710عاتتخر ىفعبف لعا20ع تعطل

 قعد 2,60 10 206الف اا ركل



 1 ابا دع

 جاكم لماع وهو ةصيبق نب ءاربلا بتكو افرطم اوفاو ىتح اوءاجث

 (0 تلح هللا وحلصا ريمألل نك ناق ىعب اما, ناهبصأ نغ

 هلصاتسي افيثك اشيج فرطم ىلا ثعبيلف ناهبصا ريغو ناهبصأ

 نم ةدلب نم هل نحفتنا لق * ةباصع لاوث ال هناف دعم نمو

 فتكتسا دق هناذ هب وه ىذلا هناك« ةدهيفاوت ىتح ه«نادلبلا و

 مىلوسر كانا اذا دعب اما جاجا هيلأ بنتكف «مالسلاو هعبن رثكو

 ىف دعم حف 4 داتو نب ئدع كعب ره 0 كعم نم ركسعف

 ع 5 0 2 0ن 3

 ركسعف يرخ هباتك رق املف «مالسلاو عطأو هل عمساو كباحتا

 ىلع لاجرلا خصيبق نب ءاربلا تأ سرسي فسوي نب جامل لعجو

 ةرشعو * رشع ةسمخ رشع ةسمخو نيرشع نيرشع 6كيربلا باود 0

 جاجنل ىلع هللا متذ ىف ىلا ىلا ىنادمهلا دعس نبب قينسالا

 ةرج 7 ىلع لخدو لابإ,لو ناذمهب رف ةّكبسلاب ابيبش ىقل و مدي

 ىنغلب دق لاقف ةزج نع ناجل تغلباذ ِبُسَألا لاق هيلا رختعان

 سيق ىلا ثعبف هنم عنتجب + نأ هب ركع نأ ىشخ هلع دارأو كاذ !5 اب ان

 هديعيب لىعس 0 سيق ىلا ثععيف ناذمعب ديفا ةعضبو د لجكع

 7ديرشل ىف* ةريغملا نب رمي قشثوأ نأ هيلا بتكو ناذج ىلع

 0 07 85 66600 حكباضع نعي رديتات ١: 52:0: ىكفتنا 266.5

 000 فكافننار ( ا :ععع9. 2 5) 0, ء6 00 ديفاونر 8 ديفاوي.5 2 0

 00008 ءأ 00 ىلوسو ىباتك.. 42) ةمومواتت ههدعن## 5ع. 13 ك 0
 5 (2ة1ن5). 14 دايز. 6) 13 ك0 00 درسبلا. ري © 12 61 66 0

 00 م) 2 مسن. 72 0 157200 يا 210الف أو

 70 2) 0, 18 ءه 00 طرش. 7 0, 8 ه« 00 ديدغاب



 4 اخد انا

 لق ةبلاغ رادقألا نا المل امزاح المع لع افرطم نا ماس ىبا

 ىلو ئفقثلا ناحرس نب كيوس ىلا تيزي نب عيبرلا عم «بستك
 باتك ىلا مكوعدت .اناف»هدعي امأ "”2ئىلجحتلا نواكا 0

 ىفلاب رتاتساو قد 0 دنع ىىه داهج ىلآو 0 هيبن ةنئسو هللا

 1 / تناكو ل.طابلا م« غمدو قلد رهظ اذاف باذللا مكح كرتو

 نوملسملا ضرب همألا نيب روض رمالا اذه انلعهس سن ١

 قرانتلوو معجم قءاناحإ ناك اع ان لبق نمف ىضرلا عاسفنأل

 هيلع هللا انيصنتساو هاندهاج انيلع كلذ نر نمو انتاشو انايكم

 انبغ هللا ليبس ىف ناهلل هكرتب قفكو ةحج ةيلع اني 0007

 يل

 :0 ىلع لاتقلا بتك ةدّللا نا انهو هللا رما ىف نيمللظلا و ةنقادمبو

 رما ىلع ربصلاب الا ظامللا ,ناوضر لاني ىلو ءاهرك هامسو ندا

 ندا 00 00 كا ىلا 1 اربيجت هللا ءادعا دكاهجو هللا

 3 8 ع

 0 مك اياو هللا 01 د هوكع ىارو انتوعد باحلي 0

 !ةباتللا مدق .اًملف « مالسلاو ميحبرلا باوتلا وه هنا مكيلك ان“

 امهعبات .نم اوَعَدو ْىرلا لما نم لاجر ىف ابد نيلجيلا كنيذ ىلع

 7 1 0 أس ىرولا لفها نم ةثام نم وحك ىف اجرخ م

 «) 0, 8 ءا 0 بتكو. 85) 0, 8 ءا 00 ىبضنلا» ) 0

 للجو وعر 8 ©6 00 300. هوانق لج. 4) 0 0 06 200. هللا ىلص

 كنلع , لذ ملسو هيلع هللا ىللص. 2) 2061 عفدو 112 000

 اناا 5 ماتا 51 عفدو 31 غمدو. رز 9 8 أ 600162

 101:9 175. 4ه.): .. ىي) 2ءن ةيفاتمنو, ( جيهاتوهيوا 6) 8 1

 ءان 00 300. «ءانثا لص. 22) 66 1610 27 52213222 4 2 نا

 (60 3200. :هواهسا. تسوقن: ١ 2) ©, 12 66 000ر7 نمك ا 37) ا

 أ 006 نىطفف.
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 11 نصب لس

 حقنا ىف هتلذخ انا نتن دللاوق ةرجح هل لاقف ىفخ نأ نطا ام

 ةريرسلا رصن نيرصنلا رسيا ىف هلذخا ال ةينالعلا رصن هل نيرصنلا
03 3 

 ىتح هب لبقاف حالسو ل دايز ىنأ نب ديزي عم عم هبلا حر سف لاق

 لاغد رانيد دام 0« فيناسر نم * قاناسر 8 لوزن نكأو افرطم ىل

 ءاريكلا تناك قاتسر وهو ناهبصا ضرا مخاتم 8 ناماس هل

 وه ام هللاو لاق خاص نب وضنلا ىتلدخ فنخ# وبا لاق «« هلونت

 نوثلحكتي ركسعلا لها 4نيعمسف دايز ىأ نب كيزي «ىضم نأ الا

 اًنرطم متينأت سالسلاو ةقفنلا هلأسي ءدهيخا ىلا ثعب يلا

 علا

 لاق هللا ناكحبس لق رث هتهبج ىلع هديب برضف كلذب هنتدخ

 اك نإ الاوح وامو لق ؛نيكي ال ام لق ىفحُي ام لوألا ©

 مُك* لين ىنح هباحتأب فطم راسف انيلع دايز أ نب ديزي
 اااع نب هللا نبع ىتتحت فنخ وبا ل5 ١ «ناهبصأو ناشاقو

 ةيراج نب احممل امد نأمطاو نااقو مق «لون 0 5

 1 تنال ةكبسلا مب بيبش ةجره نع ىتّدح هل لاقف

 لق ةاهتدهش لب ال لق ةعقولا لبق نجرخ ننك مأ اهدفاش ؛5

 '| انحإ تنك ىلا لاقف هتذحن نك فيك عتيدح ىتتج

 ىنمت هنا تننظف لق ًالاض َلْثْقَيِف اًلاض ناك ناو بيبش رفظي
 اجمل كله ول بلطي ىنلا هل متي ناوجري ناك هنأل كلذ

 رضنلا ىنتذح فنخ وبا لق ««هلايع ثعب انرطم نا مث لآق

 نإ اه 1١ أ 60 020: 2) نامايس. 6) 22ا[ |عف> ©

 © 06 قا. 2) 0, 8 ءك 00 تعمس ىنح كضيف: ' 2) 005

 ع( 00 دفعت. (8 هد. هيلا) ديلا تعب امل سالسو لاب /
 ' د ] دنأ تلح .2) 0) 8 عا (060-ت ع" 12:01 6

 06 اهتدعاش.



 بب خنس 911

 لق «كيلا انجرخ دق انأ كلذب 5 عمستو سانلا «ىري نا نم

 ةةينتلاب ورم ىتح فقيراحلا اومؤلو هانآف جاجا 0 فرطم كثعبذ

 جيلا ىعصو هباكصا ةماع هعم لزنو ءفّرطم لزنف اهب كاركألا اذاف

 ناميلس سيألا 8بتاك قو ةيراج نب لكل ندالا تاك
 5 و ىتح اوضف :هباصأو فرطم ملسو 7 خدلنقو 6 تام رهف :فيذح نبا

 ءراتيذ هام ىلا* راسيلا تاذ كحاو مئايكرتك ناتكي قف 0

 مهتيذ اهلختي نأ هكف ناذع ىلع ةريغملا ىب ةرج وخلا 010

 ىلا! بدك راتيد هام 'ضرا' ىطم لحدا ايلف جاجا دنع هوخا

 تّدتشا دق ةنووملاو ترثك كق ةقفنلا ناف دعب امأ ةزمح هيخا

 تيزي هيلآ ثعبو السو لام نم هيلع ترحق اب كاخا 50

 انوه ىلع نكح يح ءاح ةايعش نب ةربخملا يلوح دايز ىليأ نبأ

 انطم تلتق نتننا كمأ كتلكت هل لاق ه5, املف اليل فرطم بانكب

 هسفن لتق افهطم الو كاذف 7نلعج ةدتلتق انآ ام هل* لاقف

 رمألا اذه مل لوس نم كحو هل لاقف كلتقبا ال ه1

 15 صصقلا هبباع صقف هيلا سلج رث مول اذه* تيلوُس مسفن لاقف

 مانأو معن لق رث هأرقف هيلا فوطم باتك عفدو «ربخاب هربخأو
 ؟ لق ىل ىفخ كلذ م ىرت ىقربخا ىلتو سالسو لاب هيلا ثعاب

 2) 212 ىوذ» © 61 66 رد: 6) 21. عهستو 60 عمستدور

 8 عمسيو. 6) 0, 8 ء 00 زدوء. اهب. 42) 0, 8 6 (0 بناقل

 6 عومزهفو 16 عامزهف. لصز ل16 6 6 خلانقو. مزال 1 6

 105[. اذذ. /) (0, (م ء6إ ( اهكرت ((0 6 نم اوند 56 ايتا)و 5

 اهكرتو (2): ٠ 0::)2, 8 6 60 020.2 2 2ءاك اور (2 ثنا ا

 تلعجوو 0, 8 6غ 00 هللا ىنلعج. مز 0, 28 ها نش

 20 0 1 6 ربخلا. هز (0, 2 ه6 00 انا. "اضز 60 5

 ىرتا. )2  0,8 66 00 لاقؤ



 47 ا خضم

 فنخ وبا لاق ناجرلا ىبع نب ديوس لاتق هعم لهش نم انكف

 كيع تاو 0 فنغت وبا لاق ««رضنلا اضيأ كلذب قددح.*

 ةيغملا نب فرطم ىلع انمدق نا الا وه ام لق ةبقّلع ىب هللا

 يق ىةسلك ىلع هعم ةيراج نب لح نلت هبلع انمدقع نياق

 ةيقلع نب هللا كبعو خلاص ىب رضنلا ىدكحم افلح هدأ لاق 5

 00- مو لاجرلا ف فقو هعم نمي غيلا يرخ امل اديوس نأ

 لاقو نيتتام اوناك ارا ملاص ىب رضنلا لق فن وبا لق ؛ريتثكب

 فرطم اعدف لاق «ةئامتلتلا ىم نوصقني اوناك مارا ةمقلع ىبا

 وك اولبقأف هددع نم وحك ىف جيلا هحرسف دراج نب كاك 10

 ديوس مآ, املف نوملعتم ناسرف مو هلاتق ىف نوداج مو عاقعقلا

 002 تس هل لاغي هل امالغ هيلا لسرا هنبا وحن ءاووسيت كق

 فاطنان لعس ىنب ةيأر هدب 0 مجامكلا ريحب كلذ لعد دعم

 كك ا
 0017 نأ ديلا رسان. ةيراجا ىب جاجا ىلا ىهتنا ىنح همالغ

 كيرن ال اناف انع اوجرخاف اهييغ ىلا هذه اندالب نم 0 نودترت 5

 انيديأ ىف ام عنم نم انل 0 الف نوديرت انايأ متانك نأو مللانق

 ركذأف انريمأ نتثآ #ةيراج نب* جاَجَحل هل لق كنذب هءاج املف

 هركذ ىنذلا لثم هل وكذف افرطم ىلا ىتح يرخ ىل تركذ ام هل

 لاقف مكدالب الو مكديرا ام فرطم هل لاقف ةيراج نب ٍبجحلل

 اذب دنجن ال اناف اندالب نم يركن ىنا> فيرطلا اذه مولآف هل ا

 ©) 0, 8 ءا (0 هرم. (0 50. ىنثدح 5126 0 2 © 5 6ك

 00 هشأارف. 22 اولسرأ ر 6 اك ©) ©: 13 ك4 ©6060 هد

 ©) 0, 8 ءك 00 دركذ.



 ةدضسض|- سس + هيب 13-7

 ناب كنس 41

 تسلا رم "ىعبتب نأ بلح كل قاف ءانش تبيح ككل

 هويبت ةنصو هللا بانك "ىلإ ةكوحدا رولا لقا دكاهج قاذف

 ىروش رمألا اذه ناك انرمأ ةانل هللا عمج اذاف ةمّلظلا لاتق ىاو

 هباككأ هيلا بتوف لآق ؛اوبخأ ني جسفنأل نوضتري نيملسملا 9

 5 ىب ناجرلا دبع نب ةربس ىلإ ثعبو هلحر لخد هنا رث هدوعيابف

 ىلأ اقاذنو اهنالختسافن ىدهنلا ءزاتك نب هللا بع داو فرك

 انهصنا لحترا اًملف ىضرلا هايطعأف هباكتا ةّماع هيلا احد ام لثم

 ابيبش لزان ىق هادجوف احمل اينا ىتح هباكا نم امهعم نمب

 ةركسملا نم هباككأب فرطم 0 لاق «بيبش ةعقو هعم |ليننف

 ١ ةنسلا كلت ق ثعب لجل نك ىقو* ناولح وكن ةاهجوم

 ايلف ناذيس هامو 6 ناولح ىلع ىدعسلا ناجرلا ىبع نب كيوس

 نا هنا" فع هضرا وح لبقا تف ةريغملا نبا فرطم نإ 0

 هل عيجن اَحَخل هنم كلذ لّبقي ال ىهاد وأ هما ىف ففر

 ناولح ةينث هيلع اوذخات داركألا امذ داركألاو كلبلا لعا ديوس

 اذ /نم ىئاعي ناو هلاتق نم ملسي نا بح وهو كيوس هيلا جوخو

 دبع ىنثذحت فنخت وبا لق «ريذعتلك هجورخ ناكف حل

 نيح ئمعتتل ةيراج نب ناجل نا ئمعتكلا ةبقلع نب هلأ

 نم وح ىف هعبتا لبخخل وحن ىكادملا نم فرطم يورخ عمس

 ناولكب هانقحلف هيف تانكو لق مريغو هموق نم الجر نيثلت

 ) © 300. هلآ ىلعو هيلع هللا ىلصر 1 ملسو هيلع هللا ىلصر 0

 هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلصص. 2) 0, ]8 ءأ 00 هدد. 0

 اك © © 26+, عافك 7. 551. 2. 1ث, و. 2) (0, 8 ءا (0 اهجوتنم.

 تك 26 مز1 مز 06 وماثو 705©6 ه1 0



 ةمح اب كد

 ةركذ امك * الا ىأرلا ىرن ام هابحاص هل لاقف نثادملا ريغ اراد

 ديلا انيوكف ام ىلإ باج دا نذ امك دنع ان فراحم» امهل لاق كل

 لاقت ىلا رظن مث لق «هريغ, باجمل ىلع انسفناب كل ةاساوملاو
 كاذ ىل لاقف تربض ام ةكعم ربصلاو كردع لذق تلقف كدنع ام

 بنعق هاتا ثلاثلا مويلا ىف ناك اذا ىتح ثعكمو لق «كب نظلا

 0015 كدكيل لكفف تيبا ناو انم .تناك' انتعبات نا هل لاقف
 ةليللا اولحرآ نأ هباكتا ىلا ثعبو لق ء«رظنن انف « مويلا اولجعت

 كلانع ثدح ثدحل ىعم ةركسدلا اوفاوث ىتح مكرخآ دنع نم

 هيقلف هلونف دهجدري

 فاي

 هي ريدب رم ىتح هعم هباكتا يرخو يلدا مث

 اديفم ىلإ ءاددف معتح نم ئفاحقلا ناجرلا دبع ىئب ةصيبق

 ”ةكرللا ليت ىح راس رق ةقفنب هل رمأو ةلجو هاسكف هبحصف

 اةاكاضأ ملعي نا نم ادب. تجب مل اهنم لختري نا دارا املف

 ىللصو هلها وه اهب 2هللا ركذف هباكأ سوور هيلا عمجن ديري ام

 ىلع داهتل بتك 2هللا نات دعب اما 0

 اع 6-0 00 00 اميف 0 0 لدعلاب رس أو دفا 5

 5 0 ا ف ا دل د ىنإو باقعلا م

 0 0 0 نىسحو 0 هل ناف 0 0 لك

 سر © ل5 كل ©0 لق اه "0682) 68 2 60712 ىلع. ©

 لا نإ 00 0122 2) 07 8 هك 00 2007 ةوانت لجل 0 26 )2 

 هيلع هللا ىلص, ©, 8 ©« 00 دل ىلعو (00 2040. ملسو) هيلع هللا ىلص»

 ل 156017 5 752 322 ي) ©, 60-18 دارأ. /) 1ءام ىنعيابيلف.



 نب ؤخلس كب

 ىلع نمت ةبعش نب ةريغملا لوم داير نأ ىب كيزبو اثأ 68 تدنكو

 مكنا ءالوف اي فيطم عل لاقف هسرح ىلع ناكو فيسلاب هسأر

 ام هللاو هبأر ا الصبا قتا نمو ىتدوم لقأو ىناحسلا

 نتعطتسا ام اهريغأو ,ىلقي ادركنا اهراك ةملطلا كليه لاس

 5 جنودعاجج ميقلا ءالبي» نى رمو مهتعيطخ تيظع اهلف ىبمأو لس

 يلع اناوعا تدجو نا هفالخو عتضعانم الا ىنعسي هنا را رف

 0 0 تييكو تيك لل تيلقف موقلا ءالوه توعد ىو

 ءىلعو ىببأر * ىلع ةىوعبات ولو مهعم لاتقلا ىرا تيسلف تيكو

 جدماجا يلا ترسلو ٍباَجحدْلِو 4كلملا دبع تعال هل تنفصو ام

 0 اذه فُخأف مهعباتت ىل كيناو «كوعباتي ىل هنا ىنوملا هل لاقف

 بأ هالوم انج كلذ ّلثم ٌىدَسألا هل لقو دحأل نهطت الو مالللا

 ينيب ناك امم*+ نفخي ال هللاو لقت هيتبكر ىلع 00

 )ةرشع ةملك لك ىلع ندازيلو ةدحاو ةملك و اكمل ىلع غنيبو |

 :ىسمتليل ل نم ابره باحسلا ىف .نينك ول نا هلل 0 1

 1: !ءاجنلا ءاكنلاف 7كعم نمو تنا* >ككليي ىتح كيلا لسا

 كاذ نمو بنامخل اذه نم ىثادملا لها ناف اذه كناكم نم

 0 ل ناك اع نيتدحتبي تيبس رك لفأو اكل

 بلطاف جاجا ربخل غلبي ىتح اذه كموي نم ىسمم الو بيبش

 2) 0, 8 كا 00 اف. 2) © ىقنوعياب, © ىنوعدان . )2  1061. كا (© هت

 42) © زك © ©0 نورم نب ه) 2ع. كك (0 كوعيابي. رك 2ءن

 ©«: © مهعيابت» ى) 0, 8 © 00 جنيبو كنيب ناك امم حجاج لع

 /) 23 ةرسعو رشع, 0 ارشع )2  0, 8 © 00 سيتلال )0

 > 6[ 00 نككلمن. 7) عاب عك © ه.ه



 20 بب اكس

 اكل هرتكأ نك ةاشيق رمألا اذهب نوديت ءآما مكنا نسلع

 ديزي ©الو اولقي نأ هللا دنع عصقني ال قفل لها ناف نم

 0 اطر ىلا انقح انكرت ناو اورتكي نأ اريح نياظلا

 ةصخرو 2-0 :ةيطخ ىروبثلا نم رم. ديلا ءانتوحت اميف انلوخدو

 رمألا اذهب ا اشيرق نأ ىرن ذل ان نوو نييلاظلا ةرصن ىلأ

 نم رمألا اذهب ل جنا معز ناف دل لاقف برعلا نم اهريبغ نم

 كي“ ةبارقل لاق نإف كاذ ملو هل اولوقف برعلا نم ماعرب م

 انفالسأل اذا ىغبني ناك هام هللاوف هل لقف هب هيلع هللا
 ىاص

 ١ البحت ةسأ ىلع اولوتي و نأ نيِلْألا ىيرجاهملا نم نيحناصلا
 ريح نأ اوملع جنا الولو خايغ قبي مل ول* بهل نا كلو .لع

 علضُفأو « معاقنأا رسمألا 5 الوأ نأو * اقنا هللا كنع سانلا

 ااا سانلا روصأ اونو ام عرورما 2 لمح اءالطضا عدشأو هيف

 ام هلف 00 ناف باس دل لكانو ودل ريغ 0 را

 كف 1 هل لاقف «نيكرشملا نم لئاقنو ىداعن ىم ضعبك

 اعدو عجرف انرمهأ 2 رظنن ىنح ا!ذه كسموي عجرأ تركذ ام تءمهذ

 نب ناميلس ٍهنم هحتاصن لهعأو هتاقث لها نم الاجر فاطم

 «) 0, 8 ءك 00 هس. 80) 1'ء(. ء 8 ايشيرق. ) 0, 8 ءا 0

 خرتك .٠ 4) 0, 8 ءا (0 1256. نأ. 6) ©, 15 ك0 اننوءدت

 0 01 6060 ريغ 3 ©, ظط تكن 60 رضع 7 مز كك لا

 0010 ا6 م ول. 12 )00 1 هونت 0 28: كب 00 ميقات 1784)

 انا ليخا /) 0, 8 كغ 00 رف (8 ناف) ناو. 2 © كقفر 0,
 ءأ (00 هدم,



 بب خفيس كمه

 تيبلا ةقص ىم اوجرخب نا اوداكف اوضم املذ ادبا هيلأ كبيكأ

 موقلا ناك ول ةريغملا . نبأي لاقف ميلس نب كىيوس هيلا تتنك

 لاقو 0 اهل عرفف كسفن نم قتنكما لق تنك ةاَرُدُغ هّةاَدَع

 :وربخلاف بيببش ذل اوعج رو لاق “ ىسيبعو ,.ىسود هاو 6

 اذني نلف مك نادك هتايلف ا انا 5 لاقو ديف ا «نلاقع

 ىهتنا ىتح ديوس ءاجن هرماب هرمأو !ديوس هيلا تعب اوكا

 تدرا سلجو لخد املف هل+ذاتسملا اذا تينكف فرطو ط

 انأو, تسلجت رتس' كنوحي سيلت سلجا فطم 1 لاق ب

 ءدل سيل ىذلا اذه.نم.نييس ةلالاقف ىبعو اذ 0

 0 نب كلام ىبا اذه بيسأل فيرشلا اذه هل لاقف رتتس هنود

 هنيد ناك نأ + طبتراف تمركأ يب هل لاقف 4 ةميذج نب ريقز

 ريما انيقل انا لاقف ىلع لبقا رق لماللا وهف هبسح ردق ىلع

 ملعت تسلا هل اولوقف وقلا انل لاقف انل تمركذ ىنلاب نينموملا

 كير ىأر نوري اميف هل غريخ منم نيملسملا رايتخا نأ
 15 لاق !ذاف هيلع هللا ىلص 0 كغ ةنسلا هد تنضم /نس:

 بدا اه نيج هيا ص ريس ني نييرش ينص

 انذشأو انيف اناضرأ انسفنال انرتتخا ىف انف هل اولوقف معن 7 ملك

 انل 71 لاقو انرمهأ 0 وهذ لخبي مو ريغي م 1 ليخ مال اعالطضأ

 اذأ برعلا نأ تاق نيح ىروشلا نم ءانل تركذ اهيذ ىل أولوق

 هز طءاب ءارعر 8 ءادغا 12) طه 1, 6 رتغ, 8 ارذع 0١

 ا تك 060 022 | تر 2ك هوو 0 ءعدجر 2 معد 00 2-

 2) 01. 11ءزتاق عر 2202. 11, 326 016045. 60: 801 11. نترا م 1

 28 ء(ب(060 ةمقعتم وه. ..ى) 0,5 ءا 0و قنقو. ا 6 0ر13 ل ا 1

 2) 266. انار.:0, 8:66 006م. )2 ءامااجلا 7)ا را 86 نا ا
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 اتوب

 1و نيب نس

 نحو ةتس مو ماص نب «مالح ىخا ميغو ىريغ سانلا نم

 املف انفويس الا انيلع سيل نك السلا ىف نيوكاش مهو ةتلت

 ىنحهلا فرعو هبر ماقم فاخ نم ىلع مالسلا ديوس لق اوند

 001 رق ىتتلوا ىلع هللا ملسف لجأ فرطم هل لاقف ةنلفأو

 00 ردو مكرما ىلع اوصق فورطم هل لاقف ممعَتلا

 |0010 ١ كوسا دالآ دنس 3 نوحدتا اع دلو نويلطت ىذلا
 ' هللا تاتك ديلا وطحن  ىكبلا“ ناف 21000

 ءىغلاب ر انتتسالا 3 ىلع انمقن ىنذلا 0 هيلع هللا ىلص كمحم

 الا متوعد ام فرطم هل لاقف ةيربجلاب طلستلاو ودخل ليطعتو

 قوعباتق عباتنم تمر ملكا ارعاظ اريج الآ متمقن الو فاح ىلأ

 كينيأو ىدي نوكتو مكرمأو ىرما عيتجايل ذيلا مكوعدا ام ىلإ

 اييعدت ام نكي ناف ركذت نا ديرت ام ركذا تاه اولاقف ةدحاو

 ةملظلا ءاوه لتاقن ن :را_ ىلا مكوعدا ىناف لق ءكبجن اقع ويلا

 باتك ىلا وعدت نأو اوتدحا 8 ىخلا مداحبج ىلع نيصاعلا

 نور نييلسملا نيب ىروش رمألا اذه نوكي ناو «هيبن ةانسو هللا

 رمع اهيلع كرت ىنلا لال لثم ىلع سفنأل نيضري نم يلع
 نم ىضزلا ئروشلاب داري امنأ تملع !ذا برعلا ناف باطخل ىبا

 اذه ملت متو مكردع ىلع مكناوعأو عقنم مكعبت رثكو اوضر شيرت
 ال ام اذه اولاقو هدنع 0 أوبتوف لاق “ نوديرت ىلا رسمالا

 3) © قنالخ. 72) 0, 66-12 660 امو هيلا نوعدت (8 ىذلا) ىذلاب

 هنوبلطت ىنلا. (© م0 نوبلطت 505. نوديوت. 2 © 1 6 60
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 اياب لس 1

 رولا كثعبأ 0 بيبش ىلا ثعبو ببيبش نيبو هنيب اهيف رسنل

 هيلا نودتم امطتلاو ناسا مرا كباككأ ءاحلص نم الاجر |١

 نب م للحملاو كنك يلسلا نك 1 000 « نم الجر حبلا تعريف 1

 مهيب لسرأ دكبق اولوني نأ ادار وبعملا عخنم ىذا املف لكاو

 : ننع .نم ىولر 6 ّنلا' عجب :ىح ةنيعسلا اولحاتت 201 1

 ىنتح كباكا نم ةّدعب ىلا ثعبا نأ فرطم ىلا ثعبو فرطم

 ىلع ءكنمأ 28فيكف هل لقف هقلأ هلوسرل لاقذ ىناكصأ ىلع كون

 كئكباكصاأ ىلع ىننمأت ال تننأو كيلا نآلا هتتعب اذا قاكصا

 اننيد 3 ةكتسن الءاتأ نيل نه كنا تيس 0

 10 نب عمبو ل فرطم هبل حم سف و هنونوهتو / «نولعفت ملا ردغلا

 ىنز حما ىكلام نب لاله نب هسا نب نامياسو د ديزي

 ىنتلح لحل كا لق  ««هيلأ 00 ثعبي هيدي ىف أاوعتو

 اف ةبعش .ىب ةريغما ىب فرطم دنع تنك لق اص نب وضنلا

 8 اذو ىخألو ىل نكو بيسبش لسر هيلع تلخد تيح ةداراج

 كلحا هدنع امو هيلع اولخدف اعيش انه ةرتسيل ىكي رثو امركم

 ه) 0, 8 ءا 00 طلعر عا 202 205[ بنعقر 50111111 23 نلخك

 لثاو ىب. 6) أن كه 00 نيكل "5 0 ا 7.

 2528. 11 22. تر © 1060-2 كيك > 2/97 2 ها 0 ناك

 ر/) 0, 8 ءآ 00 مدنووهن. ى) © مهنووهتو, 1"ءا. هنونوهتو. 4) 0
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 1 باب كيس

 مهبشمب عَنْ مل نائبه نام
 ديدنص لحذنلا ميورك لك ل

 د يصح نبا قلع اوك
 نيل ةلسل اًعيبض .هورداغف

 لة نلاجبلا قاد :
 00 د دحخ نع 5 انكم

 000 25 هكادرجع اح

 , لكنلا نيب علل ضف لي

 "1 ننبش 1 دكقو* انبقتل آلا نتج ام ىكحو هل لاقف

 . وبخا ىف دعب امأ ءياجمل ىلا فبطم بتكف اًمَديِتاَس نم »
 نأ ريمألا ىار ناف انوك ليبقا دق ابيبش نا هللا هم 5 ريمألا

 باي نرئادملا َناف لعف 04 نتادملا جب ظبضأ لاجرب 0

 نب ةبس 4فسوي نب* ٍياَجحل هيلا ثعبف ءاهنصحو ةقوللا
 0000 00 دبل قوق قر بستم ور ناعرلا دبع

 ءاج رث ةفيذح رطانق لبن ىتح 2 البكف بمر هجم ننام اف

 ةنيدم لون ىتح لبقا رث ةلجد اهنم ربعف اذاولك ىلا ىهتنا ىتح

 لزنم اهيف ىتلا ةقيتعلا ةنيدملا ىف ةريغملا نب فرطمو /ر يسرب

 فرطم عطق مريسرهب بيبش لن اًملف سيبألا رصقلاو ىرسك

 ©) 8 دابادورب. 62) 0, 8 ء«6 0 واكو. . 40:0 5 هغ 00 5

 000 اا )ا 0ر15 2110076 2-5331) عيا( 6[ز 06: 710 عاقتتتز

 6 نانكز 0 طع رابنكو 5ع آههظ2 نانكز 8 رابك٠ 5710. 3

 اة 921 ركز 0 رمس رهلو (ن رهسرهف و 15 ه6 00 وبس رهش د 5ع0 مهتتلا0

 اننا لك 2661 هك ةمصتخو 2. 10 20 ربسرهم»

1000١ 



 ناب خئنس 1م

 «هتريس ىف* كا هبشت كنا نيون ام ىلع هللا كناأن قا

 سلجن هل ةعسواف ىلا انهه فرطم هل لاقف سانلاو هللا ىضرب

 ناك هنأ ديوب نب نيصخل ىتدخغ فنخ# وبا لاق فدينكح لإ

 ملظلل اراكنا 50 بيرملل معا طق هيلع مدق لماع ريخ نم

 5 ناكو ىروتلا 2 0 ىنادمهلا همكجآلا ىب رشب هيلع مدقف

 لاقف أرعاش

 ةشحاف كح دوب تل ع
2 

 ديا هنيشنح :تاتقو ا

 توب ْذا نجدلا 7 سكشلا اهناك

 10 ديلامألا تفليشيلا الا عم ىشمن

 3 3 نسق ودعا لاس

 بوجلأو 3 ىذ تحال ىلا اهنع

 هفرعت ضايقلا دجاملا ىتقلا ىلا

 دودرم لك ءىلكي ا نسانلا 5

 5 اوئيِستن اذا اباتسما مماكلا

 كيصلا و موغملا 3 لقثلا ىلماكلاو

 يقش,نم ناكظزس كاع

 6 © 2 6 06 هقربسو» هر © 8 6[ 646 6 18 6[

 عدحالاو 0 عذجالا ر م2:0طوط] ]1 عن عدوك 20115 م0عغ3 4003-21“ ةطحد

 24لئاغ ٠ 2) 8 ه6 ىناذييتا' مه 2ك لكنت © 200
 200 لحد رار © ع6 00 مراكملا. ى) © أ

 علا



 9 ناب فس

 ىب هللا دبع ىب نيصخلا ىتدخ فنخ# وبا لاق « ناذيق

 نب ةريغملا نب فّرطم .انيلع ملق لق ئدزألا ليفت نب دعس

 اهيا لق, رث هيلع ىنثأو هللا دي ربنمللا دعصف نئتادملا ةبْعش
 قرمأو مكيلاع ىالو دق دللا هحلصا باجمل يملا ب1 نئاعلا

 انف هب ىنرما امب تلع ناف ةرديسلا ىف لحعلاو قحاب مكحلاب :
 ىسفن ظحو تيفال 00 لكعكفا ف ناو ©« سانلا دعسا

 ءمكجتاوح ىلا اوعفرف نيرصعلا ملل سلاج ىنا الا* كك

 ام اريخ مكولآ نل ىناف مكدالب ملصيو مكحلصي امب ىلع اورهشاو

 لقا فارشا نم :لاجر :كاذ نأ ىئتادملاب ناكو لون مث «4 تيعطتسا

 نوك ناك نأ ةذع ماهعست ال هةلتاقم اهبو سانلا تاتويبو رصملا

 ا 7 7 7 ليقف رابثألا 0 وأ ىخوج صضرأب

 هلمعتسا للف م 17 50 ا ويح ميم اكو نوح

 00 املك نا هللا احلصا ذل لع لاما" تيب لع كلذ دعب

 كّلوزن كلذ ففاوق كبيجلال كر نلبقا ىلاو 1تمّلكت نيح ايان 5

 نفاعلا هللا ىشرأف كيلا ىهع هنا انل تركذ ام انمهف دق انا
 000 دل نيئاسو لكعلا) كلسفت نما يتم ةكلقو -ةيلا كوهعملاو

 ©), 2ءام 15. مب. 2 8) 0, 8 ء( 00 ىسفنلف. هم) 0, 8 ءا 0

 نيرصعلا مكل سلاج ىنذ مكحتاوح ىلا اوعفر. 4) 0, 8 © 0

 001 (فيفوتلا هللا. « ١218 © 60 للطقم: .. .رع) ا: انهشعتو ©
 الكت و (0, 323 6:06 اهيصخد  ى) 018 ه6 (نم حس. )00و

 آ 66 (60 نيح. 2) 0, 8 6 (نم سانلا. . 2) 0, 8 ه6 00 ةءاجو.

 000, 8 6 6 ةدكعت دي نتيلكت امب.



 باب اءذدشس 11

 لاقت نايح وف اذاف ةعلتلا قا تح خاسغ ىق جرخ ها ١

 نم هيلع بضيل مسار نم اهلف ءاملا نم ىلا, لع نابح (

 ةخمركم ىل دجا ال هسفنل «لاقف هقنع برضي نأ ناي مه ءامأ

 م هنلبقن_ساف جاجا كنع 0 وهو اذه ىلدق نم عقر أركذ الو

 ةكتطبي ام لاق ةوادالا لك ًاطبا املف هب مه ا مه ثيح ةدعبلا

 غرفأف ءدايا اهلوان * ل اهقرخن هجروم نم نيكسلا لوانتخ اهلك

 نم ىئنذخا امو نبل هللو ىنعنم نايح لائقف ءامل نم هيلع

 نكيبش فخ من نيو ام ىعم دهنع يردعا 0 ةدعرلا

 «#هيكسع يف هباكصأب *

 10 مب ةريغد ا نب فرط ردح تسلا هلم و رفعج ىبا لق
6 

 لابجلاب فو ناورم ىب كلما دبع علخو جاجا ىلع ةبعش

 «لتقف

 ناورم نب كلل 6 لمع هعاخو

 15 وكب نب كيري ىب فسوب ىتتلدح لق فنخ# ىفأ نع ماش لاق

 0 انارشا ةالبن ءاحلص اوناك ةبعش ىب ةريغملا ىب نأ ئدنألا

 دوقلف اجمل مدق املف /لق 2< هموق ىف جتلونمو عيبا فرش ىوس

 ةريغملا نب ةورع لمعتساف هيبأ ونبو و هموق لاجر 10 ملع ههفاشو

 ع ظريغللا نى : ةرمحو نتادملا ىلع ةربغملا نب فرطم ٠١ ةفوللا ىلع

 ا 60 183 هك 65) 0: 82 ا 00 تلعن اتا 26

 ءا (00 اهايأ .هلوان. ١ ١ 2) 0, 8 ه6 (ن0 هباككاو هكسعب. ا 2) 0 8

 ءا 60 نكح اجمل رز ©) 5 تك 00 022 موق

 6 خيبأ.



 ك1 حبب خلس

 هموق ضرأ ىلا ةيدابلا ىلآ « مايو هب فلتخ وبا ناكف لاق «اعيرس

 نب ىسوم دفلك فان بالك « فصلا ئدي ءم ىلع

 اولج اوءاج ىيذلا 6 ماشلا لهأ كنج نأ ةىدأار ىب كيوس ىنأ

 0000 دلل هانيفم ل رغن ال اولاقن رجل هعم

 ل طيرف ةعبرا سشارفأب اطخف مدسيكي نأ داق مما ابيبش غلبفه

 رفن ةينامت هعم بدن رث نيسرث سرف لك بَنَذ ىف ءةسرت اهبانذا

 ةعم لمك نا هرمأو /نايح هل لاقي* هل مالغ دعمو باعا نم

 هباكصا ورمأت ركسعلا نم ةيحان نأ ىتح راس رث ءم نم ةوادا

 رث اسرف نيلجر لك عم اولعجج ناو ةركسعلا ىحاون ىف اونوكي نا
 هلك ةدعاؤؤ ركسعلا ىف اهولخو رح نجح ىتح كيد اهوسْم
 خعلتلا هذه هد.عوم ناف مكنم اكن ىم :لاقف ,كسعلا نم ةبيزف

 نم كلذ ىار ثيح لونف هب مرما ام ىلع مادقالا هباحصا هركو

 0000 دلدلا 2 انلخ قا عما ىخلا للعم ليخاب عنصا شح
 ىنلا عبحاص ماقف اضعب خضعب سانلا برضف اًمكَحم اهولتي

 اهيا ىدانف ىمكحلا ناجرلا كبع نب بيبح وهو يلع ن راك 5

 اولعفف ومالا ملل نيب د ضرألا اومرلاف هديت هذه َّ ١ سانلا

 كقو اونكس كق 2 ثيح صضرألا مزلف جكسع ىف 2 ع

 ىلا اوعجرو سانلا اذه نا اًملف «هتنهوأ 2دومع ةبرض هتباصا

 9) © 13 61 60 هد 6) 2 ىذاوو (00 ىداز. آدع زم هتلطتل

 هوت مءعواتتست 122ع06. ١١ ء) 1 6٠00 عمامبلاو 0 ماهملا. 2 ©: 5

 0 00 611:7 1210 2107 نما 561: نع. 2 01 15 كك 60 عسسل.
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 نأ قرماعلا رث ىدرألا طيقل نب ةورق ىتّدح «فنخ ىنأ نع

 نب نامْلَس شيج ىف لخد نمي نك بيبش ابا ميعُت نب كبزي
 نامثع رما ىع ةبقع نب كيلولا هعم ىمبو هب ثعب ذا ةعيبر

 نويلسملا لفق اًملف مورلا ضرا ةمأشلا لعأل !اددم كلخب هايا

 : ءارج ةيراج بيبش وبا ميعُت نب ديزي ىارف عيبلل ىبسلا ميقأ
 لبقا رث اهعاتباف نيعلا اهذخأت ةليمج ةليوط ءاقرز الو ءالهش ال

 تبان :٠ ىملسأ . لق ةفوللا اهلخداانلخ ةنسلا لوا ١١ نس كلذ

 اهب رمأ كلف ىار اصلف# اينجل ندر ءملف اهبرضف هيلع

 هنم هنيقلك «افاشكت ايلف هيلع بتلخ دات ايي ١

 م موي 7 ىف ةكلمل ىذ ىف 80 ةنس /كلذو ابيبش تدلون لمكاب

 مدتححت تناكو اديدحتت بح اهالرم تبحأو تبسلا د

 دق 0 لاقف مالسالا نم ىنتلأس ام ىلا كتبجا تتش نا تلو

 ايف تيار قا تنلقر ةيلسم 2و” ابيض تاقلو بل 2 |

 ىتح ةعطسي بقتف* :باهش ىلبق نم ضخ هنا مثانلا

 1ةءام ىف عقو نا كلذك وه انيبف اهلك قاثآلا غلبو ءامسلا غلب

 هيف نوقيرهت! ىذلا كه .مكموي ئف.هقحلو ,نقو ابشا

 امالغ اذه ىنتلو مرا نأ ةذنطر كنب توا نت 1 ءامدلا

 مظعيو ولعيس هرما ىرأ ىفاو اهقيرهي ءامد بحاص نوكيس هارا

 2) 2260 72522 لاق. 82) ©, 5 ك 60 0 ىم. 4) 1 6و

 2) © اهي عتر ,ىسعتو 00 ىشغل. +) 0 كفلفر ©

 60 تقانر 7260 تفلغت. /) 16832562: 3: 5) 561 هنا م

 هترخ , (060 هنتحو, © © ظ تلد. 2) 1ءأ دعا كفا ما

 8 66 00 امسلا 3 اعطلاس بهدف: 4 70 6ك

5 1 8 3 

 0طن



 1 هيب كنس

 ثيدلل اذهب «ىَرَملا كلذ ىنتّدح فنخ وبا لك 2« قوغف ءاملا

 ذلعلا كتيدح امأو اضيا اذه نوركذي بيبش طق: نم نانو

 ىسكسلا ةديزي وبا ىنثّدحو فند# وبا لق لوألا ثيدخلا

 نيا لاقف رسلل بحاص ءاج ذا فارصنالل ًايهتنل هللاو انا لاق

 عقو نم الجر نأ هللا كحلصا «لاقف هءاجث اذه وه انلق 5

 نيعجار اوفرصنا هنا مث نينموملا ريمآ قرغ نيب اونانتف ءاملا ىف

 ©6لبقا ث* انبكو نايفس ربكف ءدحا هيف سيل جكسع اوكرتو

 عركسع ىلا ربعف ىفيص نب هرصاهم ثعبو رسل ىلا ىهتنا ىتح
 . ركسع رثكا ماذاف هيف لزنف 5 : رفات ذيب ف سلا انف

 "00 اهلج جينا "يح .ابيبش انبلطغ ةامجيشفأو اريخن هللاو قلَحا

 رالف هيلع نرخأد هنطب» ء نقش هنا: نوصري :نانلا تعمسق عردلا
 لاق 8بكيف ضرألا هب برضي ناك هناو. .ةرضص .هنأك ابلص اعين

 ىف مركسع مبصأف مكناا ىذلا هللا اودجآ نايفس لاقف ناسنا

 ديزي نب دالخ ىنتدح لبس نمارمع تيواوبا بلك .كانيذيا

 الف لتُك لاقيف هّمأل بُني بيبش ناك لق طقرألا 5
 نم

 جوخ هنا هقتدلو نيح تيار ىلا تسلقو تلبقف قرغ هنا اهل

 ماشح لق ىءاملا الا هّتفطي ال هنا تيملعف رن باهش ىّنم

 ه) © رللا, 1266 ىقوملاز 8 66 ©0 ىورملا >© ىنرملاز © هت 28

 اراالإا تايحعات - فنخ وبا لاق. ...3) 6 ةيز" ؟.ىن 2 0ر5
 111561. خل 4) 0, 8 66 (0 لبقاو. 51 5 رهاصم.

 0 0 15 ءأ 00 15 رد 57 0 ج4 كلخ »+ 00 تفلت 26
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 72) ( ه0. لاق ءأ 01136 560111124111 1150116 3201 75532 فصاألا ىعدي
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 باب ائدس 41ه

 ديزي وبا ىنتّدحن فنخ وبا لق 2« ميلعلأ ربوعلا ريدقت كلذ
 مأشلا لأ نم هلئاقي نمم ناكو ثيحشل 0 0

 لجر ©امأذ «ءدنطاوم ىهش نم ناكو طيقل نب ةورف ىنثذحو

 موهق دعم ناك هنأ ىنتتح هناف «مامكت نب ةرم ىنب نم هطعر نم

 ناكو /ةذفانلا ةريصبلا كلت هل نكي رو هتيشع نم نولتاقي

 عيرلق عجوأ دق كلذ ناكف اريثك الجر مرئاشع نم لتق دق
 كل

 نابيَش نب ميت ىنب نم لتاقم هل لاقي لجر ناكو عروحص رغوأو
 نب ميت ىنب نم الجر بيبش لتق املفخ بيبش باككا نو

 لاقف الاجر غنم باصأف مايه نب ةرم ىنب ىلع وه راغا نابيش
 ؛ههللا كحلصا هل لاق ىرما ريغب قلتق ىلع كلج ام بيبش هل

 مح ىلع لاولا (تمنأو لق كموق راقك تيلتت» ىسوت اد
 نم .لنق امنيذ نم. سيلا هللا كحلصا يلاقف ىود رمد

 تلعف امنذ لق ىلب لق انريغ ئم وا ناك اّنم انيأر ريغ ىلع ناك
 كطقر نم تابصا ام نينموملا ريما اي هللاو الو ىغبني ناك ام

 ؛ةّدحت نأ نينموملا ريما اب كل لكك امو ئطمر نم تيبصا ام رشع

 ل معم ناكو «كلذ نم كجأ ال ىلا لق ىبرفاكلا لنق 0

 تايرخا ىف فلخ امل هنا اوعرف 8ئاشع نم باصا دق ريتك

 نراك كر رسل هب عطقن نا ملت لج صعبت سس 0 ا
 ىف 7 عقوو رفنو سوفلا عرفف نفسلا تلاف رسل اوعطقف ةعاسلا '
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 1 باب لس

 انل اوعقوأف اولزن نأ الا وه اف طق ميق هلناق لانق لكشأ ءاسملا

 ىلر املف طق موق نم هلثم انيار ام اعيش بروضلاو ىعطلا نم

 ةامرلا اذ عرفظ كلذ عم نمأي الو يلع ردقي ال هنا نايفس

 راهنلا فصن متواقتلا ناكو* ءاسملا دنع كلذو لبنلاب موقشرآ لاقف
 نب نايفس هفص دقو هءاسملا دنع لبنلاب لبنلا باكحا متامرف 5

 لبنلاب وقشر اًملف الجر ةيمارمل ىلع ثعبو ةّدح ىلع كبألا
 هيلع ةانددش انتامر ىلع اوكش هاملف قيلع اوّدش* ذعاس

 رق هباكتأو بيبش بكر ةعاس لبنلاب اومر اًملف ؛ هنع مانلغشف
 0 الخلا ناتلث نم رتكا غانم عرض هالك لبنلا باكا . ىلع اورك

 طاتخا ىتح هاتعاطف ائوكن ادمع ىشف انيلع هليخب فطع

 4ال موعد سانلا اهيا هباصتأل نايفس لاقف ادع فرصنا رث مالظلا

 بحا ءىثن سيلو مانع انففكف لق ءقودغ محبصن ىتح موعبتت
 نب ةورت ىنتذحن فنخ وبا لق ىانع اوفرصني نا نم انيلا
 وشاعم اوربعأ لاقف رسمخل ىلا انيهتنا نا الا وه اف لق طيقل

 ىف فلو هماما انربعف هللا ءامش نا مانركاب انكم يفق "قتال

 | 17 لف دودي لع اهناكو اهطمبخ يلج لبق انارخلا

 لجر رفاح لينو ةنايذاملا تيرطضاف رسلل ىلع وهو اهيلع هسرف

 لاق الس انلد ءاملا ىف طقسف ةنيفسلا فرح ىلع بيبش سرق
 3 4 : ع 262 0ث درا 262 دال م هد

 لاقف عفترا مث ءاملا ىف و سهتراف ماليعفم ناك ايما هللا ىضقيل

 3 ا 85 6 00 نم. _ 2) 0, 8 ه6 060 اندرو 62 0 5
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 نب نس لد
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 ةررصبلا لما نم افيرش اعاكش دلجر كنعباذ كعب ام ةرصملا لع

 ديبالا نب نايفسب قحليلف, همو بيبش كا فلا ةكفا

 ةخعبرا ىف ىكتعلا وربع ىب دايز هببلا ثعبف كالا هل عهسيجلو

 همنا داملو ”بيبشو  نايفس ىعفلا "تح نايفس ىلإ هدم ل ا

 اة 1 نيب
 نق نايفس كجوف نايفس ىلا بيبش ربع ليجد رسح ايقذلا

 ليل ىلع ىرذعلا ةىفيص نب هرصاهم ثعبو لاجرلا ىف لزن
 هترسيم ىلع ثعبو ىرهفلا ناسح نب هرشب هتنميم ىلع ثعبو

 نم سيدارك ةختلت ىف بيبش ليقأف 2 ىرازفلا ةديبشف نيل

 ٠ ىف ىيلَكبلا بنعتو ةبيتك ىف هديوسو ةبيتك ىف وه هباحصا
 نيرا ل ايلف لق «هركسع ىف لتاو ىب مللكأا فلكر 3

 ىلع هترسيم ىف وهو كيف نابيفس ةرسيم ىلع هتنميم ىف وهو

 ىتح راهنلا نم م اليبط انبرطضان نايفس ىلع وه لج هتنميم

 هباككأو وه انيلع كف هيف اونك ىلا ناكملا ىلا اوعجرف ةءاوزاتكا

 مانث .5لقو انقسص: نم *لوزت ال كلن لك ةرك نيتلت نإ

 افحز مثيلا لاجرلا 7فحزتل نلتو اوقرفتت ال دربآلا نب نايفس
 ىهتنا املف رسل ىلا مانررطضا ىتح جيراضنو هنعاطن انلز ام هللاوف

 ىتح مانلداقف لجر ةثام نم وحن هعم لزنو لون رسيخل ىلا بيبش

 2) 6 رااضم و 5 61 060 رهاصم (6ع0 1ك نك عمت - م) 0

 0600 قيس (590 1212 34 66) 209 ك6 ريشب. 4) 0 ىئارعلا و
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 1 نب خخئس

 تلقف انوع نم هللاو تنا لاقف كل ام هل تلقن هيلع تيعطقف
 0001 تزيح كليقا ا ىلتقت ىتح مسربنا ال هللاو لاقف هللاو لجا

 سفن ةّذش ىف هتلضف ام هللاوف ةعاس انيفيسب انبرطضان ىلع لجو

 اد لق : ةيلتعف ,ةغيس نم عطقا "ناك فيس نا . هلا وقال

 انعطق «ىتح ىخوج صرا ىف انذخا رث ةلجد انعطق ىنتحو

 (000 كالا لإ انتحا رم اطبساو ننع نم: ئرخا هم ةلجد

 ©: نامرك ىلا انعفترا مث 7

 ليق ىفو كيح نب ماشه لوق ىف بيبش كله ةنسلا هذه ةىفو

 ا ةنس هكاله ناك هريغ

 ةكاله :ببس ركذ 1

 لق ىكسكسلا 2كيزي وبا ىنتّدح هلق فنخ# نا نع ماشه لق
 ىطعأو اميظع الم انيف مسقف بيبش ىلا ىنعي هيلا جال انلفقا

 01 درألا نب نايفس رما. رق ءالي ئذ لكو .انم. عيرج لك

 ديع نب بيبح ىلع كلذ فشف نايفس ريكانف بيبش ىلا ريسي

 اةلسو هتللخ نق لج ' ىلا نايفس .تعبت :لقو .ئمكحلا ناجرلا

 نامركب بيبش ماأو نيرهش دعب نايفس ىصمأت هباكا ناسف
 هلبقتسيف اعجار لبقا هبامتأو وه شارتساو هربجأ اذا ىنح

 مكلمل لا بك يحمل نك دقو راأألا ليجد سبع /نايفس

 فر 8 ل كك 60 ا زا له 221 62 6 220 رفعج وبا لاق.

 كر 9 2 61760 0100 22) 0 18 0 كيزز 165 ءالقطت 212101

 رسككصل 18 ( 5ىرناتلاط 10116. 62) 0, 2 أ 6 رمجل 0/) 0:1

 (6 200. دربالا ىب.



 اهدا <

 نب لس 1

 هباكصأ نم لون ناك نمل لق مث بيبش بكر انم اوسقي املف
 «يانع افرصنم 0 جو خلويبخ نوتم ىلع اويتسا املف اوبك أ

 انفصنا امل لق بيبش ىع طيقل نب ةورق ىنثذح فنخ# وبا لق

 اذه ٌّنَّشَأ ام انل لق ةرهاظ ماو ةديدش :ةبأك انبو مهنع

 اثني ة هللا: بارقى اذع ٌرسْيَأ امو اليندلا ايلطن- انا انك ولاني ىذلا

 هلابقا هنم ىسنا اف لق «نينموملا ريما اي تقحص هباككا لاقف

 نيلجر سما ٍهنم تالتق هل هتلاقم الو ميلس نب ديوس ىلع

 سما ةيشع تجرحلا (سانلا» قبلا رخآلاو :نيانلا مها ان
 ةاهنم نورتشي ةيرق اولخد رفن ءةتلق مهنم تيقاف مكل ةعيلط

 «٠ تجرخو هباككا لبق جرخ رق هتجاح مدحا ىتقاف عجتاوح

 كلذ لفك كك هةءاقف 0 ىلا نأ تاقف افلع رتشن من كنك لاقذ دعم

 لين دق هنا ىنغلب هلق لبن !ذه انودع ىرت نيا هل تلقف

 تلق ماذه مهبيبش تيقل كىلق ىلإ تددول هللا ميأو ابيرق انه

 بيب ةللاو ان :كرذح ا لجف تل ةعن لق كلذ وبك
 !: تبهذو 7 كحكو عفترا* هل تلقف انئيم هللاو رك ىفيس تيضتناو

 نم اجراخ رخآلا +لبقتسأف اعجار تفرصناف تام دق وه اذاف رظنا

 ىلا سانلا عجري ةاماو ةعاسلا هذه بهذت نيا لاقف ةنيرقلا

 ىنقحل ىتح ىنعبتأو ىدرف ا برقي تءيضمو هملكا ملف مركسع

 م6 تجي. ]8 ليحجمب 25) 0 هز (0 ةطدعل دانك )0

 لجو رعب 22 0, طاقأ 00 تلق“ )1 ك6 06 اه ل
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 41 اا كنس

 مكنأ ىلع مكسفنا اونطوف بيرق انم جراوخل هذه نأ ىنغلب

 انتيبف بيبش انءاج ىتح انتيبعت ىلع انلز اف نولتاقمو نوتيبم

 عبرلا ىلع ليقأو كرت رت غنم ناسنالا ْمَدَق تسلز اف اليوط
 تلاز اخ جلتاقن ىرماعلا «لجب نب دعس عيلع لعج دقو رخآلا ه
 ناعنلا هيلعو رخآلا عبرلا ىلع ليبقأو عكرت مرق نم ناسنا مدق 6 3 15 0

 عبرلا ىلع لبقا مث ءىش ىلع نم ردق اف ئيملل ىغس ىبا

 نيب رفظي ملف ل ما يبني رصيقا ىبا مكب 0

 ا لاو 0 اليوط الجار 51 7 0 ال انلق ىتحدم

 نم اوك مهنم انلنق ىلتقلا ترتكو نيعألا تكثقفو ىديألا مانيبو

 نوديزي ىرن اميف اونك ول هللاو *ئام نم اوكن انم اولنقو نيتلث

 مانْللم ىتح انوقرف ام كاذ ىلع هللا ميأو انوكلفأل لجر ةئام ىلع

 /مهفيسب برضي انم «لجرلا تيار كقلو مانهركو انوهركو انولمو
 لجرلا تيار دقلو فعضلاو ءايعالا نم اعيش هربصي اذ نم لجيلا د

 / ءايعالا نم ميقي. نأ عيطتسي ام هفيسب عَقْنَي اسلاج لتاقي اّنم

 2) 113 1721:6100: 0:60 ليكسو 5 لاس 2) 60 6 6

 عيارلاز 8 هدم. 2 ت0 نجوعنلا خيلعو َ 8-6. 2 م 0, 8

 6 مهب 2) © 82 كك ©0060 12 عمسجأا. 6 © 1125-ام مهنم

 لجيلا تيار دقلو فعضلاو ءايعالا نم اعيش ةرضسياو 128+: انكم

 تيأر كقلو فعضلاو ايعالا نم ايش هرضي امف مهنم لجرلا برضي

 لجيلا رز 010عجدمطتل ءووع 710عد اتا: ركز 26: هه ا ا

 60 ءايعالاو فعشضلا,



 نب لس 111

 مزهنا نيح ةفوللا لخد اجمل نأ «ىرذعلا ورع نا نع

 ءاهلثم اهلبق طق بيبش لتوق ام هللاو لاقف ربنملا دعص رق بيبش

 امد رق " بضنقلا اهتسأ ىف رسكي :هقأرماكرتو ايراغ هللاو - ىَلِو

 نما تفالا؟ تلك اورخا ءى معين نعل ناجرلا نك نك 2

 5 هلزانف هتيقل ام ثيحو هئايب رذحا جا هل #لاغف مآشلا لها

 نامورلا دبع ىب بيبح جر باث مصقو هذح لف كق مهلا ناف
 بد 5 ندع 35

 نا لامعلا ىلا اجمل ثعبو رابنألا لين ىتح بيبش رثا ىف

 لك ناكف :نمآ وهف جنم 'انعاجح نم نأ بيبش تانعا ل1

 ءميجب لاتقلا ممله كق نم /ةريصبلا كلت* هل تسيل نم

 نم نأ اومزغ ميي باجمل جيف ىدان لق ام كلذ َلَبَقِ» نمويف

 غلبو هباكصأ ىم ريتك سا هنع قرفتف نمأ وهف مكنم انءاج

 ىنح :هباككأب ليقف َراَبْنَألا ناحرلا دبع نب بيبح لونم ابيست

 كل وبدأ لاق 3 برغللا معقب ىلصف لون غو كسع نم اند !ذأ

 ةليل مأشلا لها ىف هللاو انا لق ْيكسكسلا كيري وبا ىفّدخ

 :مكنم عبر لك ىرجيل انم عبر قدك لاقو ادبرا انلعجف ناجرلا

 دق هناف رخآلا عبرلا اذه مهّتغي الف عبولا اذه لتاق ناف هبناج

 ه2) 5 ءآأ 2عأ ىودعلا (560) 27617 522 16 2600)) 2) © لذ

 600 نأو“ ©) 261. ء12-576700:7) 07 13 كا 60 205
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 1ك 007 يدي

 نك ةاظحك تيبش "لاقف م دلل الا مكخ ال: لاقت“ ىلك الا مكح

 ءدل لاقف عاقعقلا ىب ريمعب قو هقلطأت فاض ناك هّنللو مكباككا

 رماذ هقفي ملف كدصّلختيل هلل الا مكح ال بيبش هيلع دّدرف قابش

 نيذلا رفنلا رظتني بيبش لعجو بيبش وخا داصم لتقو هلتقب 5

 مورد ىف بيبح ةطقيات بيبش 'سعنو اواطبف !دلابخ ءاوعبت

 راد ىلا راسو وهل ةبيف* هيلع نومدقي ال جاجشل باكا لعجو

 عضوم ىلا ةينامثلا لبقأو هباكا نم لتق نم ةقر عمجن قولا

 ىلا كدلاخو رطم :+عجرو هلتق هنا اونظف هودجي ملف بيبش

 اوضف ابيبش 7 طهرلا عبتأو ةينامثلا طعرلا تاعبنأف اهرمأ اجمل »
 كلاخو كلانه اريد «اولخدف نئادملا رسج اوعادق ىتح اعيبج

 نيخكسرف نم اوحن دمرهف هيلع اوجرخث ريدلا ىف خصخ عوفقي

 هسزفب هسفن دكلاخ ىقلأو غليخب ةلجد ىف هسفنا اوقلا ىنح

 اذه هسرفو اسراف هللا هلتق بيبش لاقف هدي ىف دواولو هب ف

 | للاح اذع هلا ليقف ضرألا' ىف سف :قوقأ ةسرفو .نيانلا "لش اه

 نتيحقأل نيلع ول هللاو ةعاجشلا ى هل ”قوعم لاقف باّتع

 0 فذنخ# نا تيدح ىلا تيدحلا عجر ««رانلا لخد ولو هفلخ

 3) 12 ه6 8 هدم“ 2) 0 00 2) © 1 66 660 0

 02) 0 66 (0 دصلخيل , 5 هصلختيل. ءزا 07 1 6 60١ تا

 0 2 0 1 «ردج- ي) 276[ 66 00000 ) © 8 206

 105. لق. 2 ©0766 2207 خت /2) 0 اغساب» /) 17 11

 اددامثلاا هز 0, 8 2 66 ونا 2 8 قيمر 00 قّوعم ©
 0 0و 8 ه200 2004 ىيج ىب طول



 اال ةدس 94

 عاوغ زخلغب ل بكرف ءلتقذف لثاو نب هركبل ىلهم وهو ةفوللاب

 كءاول مكق بعك ىنال لقو لجاح مغا نيدلا نأ لقو ةلجاحم

 هباضتأو باتع نب دلاخ ىلع بيبش لجو «ليقع قا نبا انأ

 دنع لزنف هوفشكف ةيجان نب رطم ىلع اولجو ةبحلا هب غلبق

 سل دعمو ةءابع ىلع سلجغ اولونف هباككا 0 احل كلذ

 ىبضلا لهلهم ىب ةلقصم لوانت ذأ كلذ ىلع عناف كيعس ىبأ

 بلع كيشن امو حوسم نئب خاص 8 لوقن م لاقف بيست ماج

 نم ىوربف لاق رظني حاج ةركلا هذه ةىفو لاخل هذه لع لف

 /م اسرف نيعبرأ الأ هوقراو كنم هللا ءىرب ةلقصم 4لاقف ه عاص

 دق 0 /لاقو و قزرلا رأد ىلا نورخآلا زاحاو هباحصا كشا

 ةَلاَرَع تلتقف جلتاقف مانت باّّمع نب كلاخ ىلا 7لسرأو اوفلتخا
 0 هد ع 5 007 و 100 0 2 5

 كعا كشف ناولع رماق , تيبش  هفرعف) سرا حاج ىلا اهسأرب ومو

 دلاخ عجرو عنيماح ىلع ميقلا ىضمو خئاوغ ىنعب امحر مكيلا

5 2 2 . 

 اة ليك بيبش ىلع لمح نأ ترها موقلا فارصناب هربخاف جاك ىلا

 نهود 2 0 ل كو

 ,نىسبعو ناولعو نيطبلاو بنعذ مانم هناي 7 ءعبتاو هلع

 ىف: بيبش :قأو ةبحرلا هب اوغلب ىتح ناتسو رعوع ندب 0

 ال «طوخ اب بيبش هل لاقف ئسودسلا ريمع نب 7 طوخ هققولا

 ©2) 0 66 أ ريكبل. 5) 0..عن ©6060 835 ) © 8 كتم

 ََ - 2) © 82 أ 00 10259 لا 2 © طا نك ىربشا
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 11 عا/ا/ اكعس

 دعتلا) ةليواعم :خوب تراسل 0 جيلا هجوف ةفوللا نوديرب

 3< تارفلا ئظاش ىلع الزنم هل داتري سراوف ةرشع ىف. نيطبلا

 ملف نيطبلا هلتاقف ككسلا هاوقأب اوذخأف ةفوللا لها نم عبج ىو
5 

 بشوح سيرف اورقعف سراوفب هدماف بيبش ىلا تعبف جقيلع وقي

 ىطاش ىلع ركسعو قزولا راد ىلا نيطبلا ىضمو اج هومزهو

 ادحا اجمل هيلا جوي ملف رسل نود لزنف بيبش لبقأو تارغلا
 هيلا هيب ال الث ماتت تارفلاو ةفوللا نيب ةَكَبَسلا لرتف ىضف

 ا مجوف هسفنب سم نأ ناحاشل ناَع ريشا ادحا احمل 0

 وسف الهس قاما تدجو لاقن عجر رث اركسع هل أيهف ملسم ىبا

 دوجولا دعم جرخو اوجرخت ةفواآلا لعغا ىف ىدانف نوميملا وئاطلا ىلع

 نيطبلا بيبش ةنميم ىلعو اوفقاوتو 4ركسعلا كلذ ىف اولزن ىتح

 عافز ىف وهو لعذ نب ةعيبر نأ ىنب ىلوص بنعق هترسيم ىلعو

 لو ىجحايولا ةيجات ىب رطم هتنميم ىلع جاجا لعجو نينتام 5

 قالا ةعيرا ءاهر ى :ىحايرلا 'ءاقرو .ىب بانتنع ىب كلاخ هترسيم

 انآ هل مدبشو هناكم ىفخأو ركنتت ءكعضوم هقرعت ال هل ليقو

 كذزو * دويعب هكبرضف هك الي بيبسدت مك رظنف الوم كر |

 ع د 30

 ناك لمح بحاص ىنيعأ هل ةدبشو هلتقف والطر رشع ةسمخ

 تن 117 676 ةرأر و و نا1001 غةطحعات 1©عع21101 122312115 ©10612-

 4316 ده 60 16:26 .:0, 8 ع6 060 ديوي نب. 2) © 5 ءا 60
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 اياب كنس 141

 ىتنح مكسات نك اونو مك 0 اوهلآ بيدعدت ل لاقف ن

 اهنكات « اولخدأ مت نع ةاهوقلزاف 00 « مهنتسا 0 اذا

 نوبحي اولبقأت ,مدللا نذاب ةجرهلا هو هّمادقا ءاوعطقتف © اولقتستل

 ةركسع ءأرو ىم 7/رادف هتيركاش 3 و باتع نىب كلاخ دا عيلا

 ةاوتفتلا اهتععم اوعمسو رانلا ددض اوأر اًملف رانلاب مصاصُخأ مضاف

 ةجزهلا تنناكو سانلا ععبتو عليخ ىلا ماورف عتويب ىف ةاعوأف
 لنق املو 7لق 2 سلاتق ىلع هل دقعو كلاخ نع جال ىضرو

 هجوف اهفراق نتح _لسينقاف .ةيناث .ةفوللا  ليبخد كارآ اينع لا

 بيبدت وبخا ,,0 هامتأبل معمم داجرو ىناه 2 ا فيس جاجا هبلا

 !0 دعيتو 0هفيس نلفأو لجرلا لتقف* امهب ىطفف هركسع « ايتأف

 لجيلا 1 مث هيك هيرف م كتراف َج راوخل نم 0

 رت هبحاصو هتعب حاج نأ هربخأف هنماث هقدصي نأ ىلع نامألا

 فيس .قاذ نينخآلا موي ميتأت انا بخان يلق, بيبش ريخ ءاضاح
 اوهجوت نينثالا مدي ناك املف 2" قامو بذك لاقف هربخأت اح دول 9 - . 55 00
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 11 نب خَنس

 ه. نآرمع الل ديلا _انيبع فخ نيتعمازا ةهفرللا ىكينم "قير ىلضت

 ماقف لا يمل 0 يابت نفخ ار لت يلعب لق

 قارعلا لها اب موقلا ءالوه لانق ىف ءنوككانت مكارا ال لاقف نك

 خببنق ماقف لاق ماش.لا لعاب ىندميل نيينموملا ريما لا بئاك انأو

 4لق ««جلاتق ىف نينموملا ريمأل الو هلل صنت مل كننا لاقفد
 10 نب صح .نبا بح ,ىجدخ .نالخ هلق خبش ىب* رمغ

 د13 اكلم ىلإ نميعلا .ناعتع. نب ويعم نب هللا .بيبعأ نبا

 تيدح ىلإ ثيدحعلا عجر مت -««!ديدش اقنخ هتمامعي ةبينق

 فيرشلا لجرلا ثعبت لق كاذ فيكو لاقف لق ةبينقو ناجاحلا
 لتاقيف ايكاتتسيو هنع نومزهنيف سانلا نم اءاعر دعم ثتعبنو 0

 كسعم رخو كسفنب يرخم نا لق ىأرلا اف لق لدقي ىتح

 ا 1 لكي نك نه هيعلف ف« عسفباب كنوساريف , كورطن
 ركذا ةبيتق لاقف .سانلا وضح دغلا ناك املف ادغ هل نزوبأل

 ل ٌلترأف جرخا باجل لقو اضيا كنعلف ريمألا هللا علصا كني

 هيف 7 عضوم ىلع قف اوجرخن هباكتأو وه مًايهتو بهذف اركسعم 5

 عضوملا نأ ليقف اني ىل اوقلأ لاقف ةسانك عضوم ةرذقلا ضعب*

 هقوف ءامسلاو ةبيط هتحن ضرألا رذقا هيلا ىننوعدت ام لاقف رذق

 طوخسم ءقرو نب باتع نب كلاخو سانلا فقصو لزنف لق * ةبْيط

 اوجرخو عباود اوبرقف هباحتأو بيبش ءاجو ميقلا ىف سيلف هيلع

 2) 1505 2 66 3 2) 6) ]5061 060 هده 6 5:22 © )2- 

 00 انستا 0)2, 8 ه6 00 لاقف.. 2 0,8 ه6 00 ىب كيت لاق
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 ا خذس 0

 هلوسر لعجت لخد رث مبصلا اجمل ة ىلصف حالسلا ىف «انوحغ
0 9 5 

 ل ىردن هلو دعي ءاجا كعب ءاجأ لوقيف خعاس دعي خذعاس ل
2 2 5 
 ءاجأا لاقف لوسولا جوخ سانلاب ةروصقملا كتسيعنذأ ىكقو ديري نم

 ةمايعو رفصا ىورق ءابق هيلع دجسملا ىف ىشمي ةبيتق اذاو لعب
 رخ

 هل 0 هيقاس ففصي ع 0 عطس 4 هدئابق 2 لخفا

 تأو ملكتف ماق 0 0 ا 5 اروشنم 0 9 دعم

 ةلغب بابلاب اذاف هعبتي كلل رخو ليغلا باب نم ءاوللا

 ؛هبكرو اهريغ أف ٌباودلاب هافصولا هضراو اهبكرف ةلّجاح ءاوغ ءارقش

 ةنامر :هجرس ىف هنأك اتيمك الكاح رغا اسرف ةبينق بكرو سانلا

 ىلا يو حب -ةياقسلا اراد" قديرط 0 يرسلا مظع نم

 اودغ مث اوفقاوتف ءاعبرألا موي كلذو بيبش ركسع اهبو ةضّبسلا

 ةالصلا تيقو ناك املف ةعمأل موي وداغ مث لاتقلل سيم مدي

 15 لق كيوي ىب دالخ عدد ديز وبا لاق ««حراوخل كتسمرهذأ

 لكشا هيلا كعب كقو بيبش ءاج لاق ةبيتق نب اج امد

 نيعأ مايح بحاص ىيعأ اهذحا هلتقف ةرخآ مق هلتقف .اريمأ

 نا ترذن نتناك ىقو ةلارغ هعمو ةفوللا لخد ىتح ءاجن لق
9 : ِ 

 2) 0, 8 «[ ©0 انيدع (©0 انعمج#) انعيمج انيصأ>- د 57
 ء6 © ىلص هز 0, 5 عا |د2 5 هك 60 تلمع

 ك) © ل كا 6060 012: ! كك من6 2 501. هقربر 0 دكر. رار 0

 2 ك 60 كول 0 10 كك 6 ربح /) 0, 8 ءا (0 روشنم. ظ

 2) 161. هجرس. م) © 5 6 0 /) 0, 8 ءا 00 اريمأر ظ
 ل ظ
 106+غ, ارا. ا



 1 نر م

 رباملا دعص رث ةفوللا اكمل لخدو ءرسخل انعطق ىتنح انوعبنتا

 اراه اهللاؤا) ىلو, اهلبقر بيبش :ليتوق: ام هللاو. لق: ةهللا سوف *

 لاتق ىف ليق هدقو «ةبصقلا اهتسآ ىف رسكي* هنأرما كرتوو
 هللا دبع ىنتدح لاق بش نب رمع هركذ ام ةفوللاب اييبش جاجاش | 01 ع ا 22 5 ء 3 5 1

 نب رثز نب محازم اس لق ىنأ ىنتدح لق ةيطع نب ةريغملا نبأ

 اننا حرقا حاج بكاتك بيبش ضف امل لاق ىميتلا 4 ساسج

 ةيلعو ريرس ىلع وهو هيف تيبي ىذلا هسلج* ىف هيلع انلخدف

 نا ىلع اوريشأف رظنو ناما هيف رمأل مكتوعد ىلا لاقف فاحن »

 لاقف هيسركب فصلا نم لكجر لصفو اوقرطاف ىلع اوريشان مكتلناقم
 ع 2- د 035 1 5

 ام هللاواريمألا: نا لاقف ملكت لاقف نسلكت ريمآلا كل نذا :نا

 سلج مث ةيعرلل محصن الو نينمومللا ريما ظفح الو هللا بقار

 ىفلأو يال بسغف لق ةبيتق وه ماذاو لق فصلا ىف هّيسركب 5

 0 اللقف ' انيمليلا:رظناقأك 'ويرسلا نم“ ءيمكق : ىلدو . افاكللا

 اف لاق مالكلا داأف فصلا نم هيساكب ةبينق 0 لق ملكتملا

 رق اركسعم ىل ٌدتراف لق هيكاحتق هيلا يخت نأ ىأولا لق ىّأولا

 جاك ملك ناكو لبعس 0 ةنعتع نعلن انجرح لاق ا قع

 اعيمج انيصوأ* دقو انحبصا اًملف “هباككا نم هلعجن ةبينق ىف»

 ©) 82 ىودعلا. مز 82أل ءاب ا( هرللت 6 )إ لج 22 كك (6© 0122

 رفعج وبا لاق. ) 1ع سال © ناسحو 58 ن6 6 0 1 ع
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 ا اكذب 14

 دب 00

 يق يرفلا» نم“ سنخلو لك وقاد حت !ضرالا» ىف ةالايسعا د

 جلاتت ىف .لا نذتآ جاجحلل لاق ٍباتاع ىب كلاخ نا رت هبحاصل

 تنذا هلق ىلاف* لق ةذكحيصن ىف هي ال نمم انأو روقوم ىاف

 ذل لاقق مكسع' ىلع ريغأ نتج ةئارو نم جيتأ ىناف لق كل

 ذح ةفوللا لغأ نم ةباصعب هعم جوخ لاق «كل ادب ام ليغفا

 ا

 ةلازغ لتقو بيبش اخا اًداصم لتقف قئارو نم غركسع لخد

 3 ع ب 0 5

 ةيبكت * اوربكف هباكتأو اجلا امذ ابيبشو جاجا ربخل «كلذ

 لقو غلويخ ىلع دعم لجار لكو وه بوف بيبش امأو /ةدحاو

305 
 1غ

 «جبولق بعرا ام ماتا دق هناف غيلع اوُدش مأشلا لفأل ٍجاجحلا

 لق «سانلا ةيماح ىف بيبش فلخضتو مومرهف مهيلع اوُدَشف

 لاق ياجل ليخ م هعبت رسلمل* نم يرخت سانلا مرهنا امل لق

 نم رظنف تفنلا نينموملا ريما اب نلقف ةةسأرب قف لعجت

 اذ اوندو لق هسأرب ففخ بكا رث ثرتكم ريغ نفتلاف لق كفلخ
 ربغ هللاو تفتلاف لف كنم أاوند كف يلوا وبها اي.انلعفءانم

 نأ" ليك نا اجمل تعبف لق هنأ: ففختل لعطا» را

 ىبا لاق ماش لاق «(اوعجرو هةوكرسنخف ةرانو هللا قرح ىف ةوعد
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 57 اب خلد

 ليكأو هئارو نم بحمل قأتف اهنع اهلها ليزت هكلعل ريرج

 15 لهل لع ليجف :ميلس» نب ىيوس انقناث؛ ةنماما .نم :ةيلع نكت

 ناك ىقو :فرصناف؛ ككسلا هاوفأو تويبتلا ىوف نم ىمذ : ةكسلا

 ةثامتلت نم وحن ىف ةبعش نب ةريغملا نب ةورع لعج جمل

 « هثارو نم اوتوي المل دباككألو هل اةذر مأشلا لها نم لجر و

 ةثموي انل لاق ابيبش نا طيقل نب ةورق ىنتدح فنخ# وبا لق

 ام هيلع ربكي مث هللا 0 نمو هللا انيرش امنا « مالسالا لها اي

 '000007 ةكلي يصلا, ربصلا هللا بنج ىف ركالاو ىذألا .نم ةباضا

 لماح هنا جاجا نظ ايلف هباككا عيج مث ةميركلا مكنطاوم يف

 ةّكشلا هذهل اوربصا ةعاطلاو عمسلا لما اي هباكتأل لق مهيلع م

 بكرلا ىلع اوتجغ مدنفلا نود ءىتن ام ءامسلا برو مث ةدحاولا

 جامل ىدان ميشغ املف هباحصأ عيبج بيبش مهيلع 4لمحو

 مدق نوبرضيو نونعطي اولاز اف ههجو ىف اوبثو سانلا ةعامجج
 نانسب عضوم اوغلب ىتح جلتاقي وهو هباكصأو ابيبش نوعفديو

 هللا ءايلوا اي هباحصا بيبش ىدان ناكملا كلذ غلب اًملف ةدئاز 5

 عم مهفصن كرتو مهفصذ لزنف هباحصا رمأو لين مث ضرألا ضرألا

 بيبش دجسم ىلا ىهتنا ىتح لحمل ءاجو ميلس نب ديوس
 متفلا لوا اذه ةعاطلاو عمسلا لها اب مآشلا لع اب لق مث

 نيرشع نم وكأ هعم دجاسملا دعصو هديب لجل سفن ىذلاو
 راهنلا ةماع اولتتقاف جوقشرف انم اوند نا لاققف لبنلا ٍهعم الجر وم

 سس ب بس _-_- للا
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 باب خذس 1م

 كسلا ؛«ةوفا نع "فق »:لافتف هفلكلا نا مالا ما

 ىف ءفقو ىتح فئلطناف اولئتاقن لاتق مكيف 5 ناكف مكوءاج ناف

 اب ىدان مث هيلع لكعقف هل ىسكب جاحد اعدو سانلا ةعامج

 نبلغي ال نيقيلاو ربصلاو ةعاطلاو عمسلا لها ميك اهلل لكفإ

 8ك هلا 0 اردجلو راصبألا اوضغ مكقح ساجر 3 ءالوه لطاب

 0 اوعشاو بكرلا ىلع اوتجغ طوال فارطأب موقسلا اولبقتساو

 ىبع خانم اند اذا ىنح ببسبتش جيلا ليف ءادوس 8 ةرح جنأكو

 ةيلس د ديوس ع عم زةبيتكو دعم ةييتك سيدارك ختات دباككأ

 ىف عيلع لمح ديوسل ءلاقف لثاو نىب 0 للكملا عم ةبيتكو

 ؛ةتسألا فارطا ىشغ اذا ىتح هل اوتبثف عيلع ليخ كليخ

 حاسصو فرصنا ىتح انمىق / خونعطف هباكا هوجوو هيجو ىف اوبثو

 مالغ اي سك ملك اولعفاف اذكه ةعاطلاو عمسلا لعا اب جاجا

 ىسرك مّكَق اطولعفاث اذكه ةعاطلاو عمسلا لها اي باكل جادانف

 15 ىنح هل ارنننم ةتيبتك 3 خيلع ليح اييبش نأ ا 7 مالغ 0

 لما نأ مث اليوط جلتاقف هيجو ىف اوبتو حامرلا فاريطا ىشغ اذأ

 ب ىدا عويص ىأر ايلف هباككأي دوق ىنتح ءامحف هونعط مأشلا

 ماكل ةكس ىنعي ةّكسلا هذه لها ىلع كليخ ىف ٌلمعحا ىيوس

 ©) 0, 2 كا 20 رسدعأا هن )4  © ك 460 1 17711

 فقو - ىناف 1. 2: ) © ه6 06 ةصفءن. يككسلا هاوخا لكل
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 1هم نب خخنس

 دلك ةيواعم نيا ثراذل .لتق الل : مب .لوأ ىف نكي ملف مايا :ةتلث
 لا دمع كار 5 5 1

 ع ع 3

 اوذخاف ةفوللا لحما يخو ةقوللا ىلي امم * ككسلا هاوفاب ةاوذخاف

 كلملا دبعو جال ةدجوم اوجرخب رف نأ اوشخو 6 جككس 26

 ام ةّكبسلا ىبصقأ يف |ددجحسم ىنتبأ ىتح بيبش ءاجو ناورم ىبأ 5

 «ةعاسلا ىتح مثاق وهو ناويالا ىنع تقلا باكتا فقوم ىلي

 هيلع هل ىلوهم دولا ابا باجل يرخا تسلجتلا مهسيسلا ناك املف هر : 1 7 3

 ليخ ماج اذه اولقو هل اناملغو ةريثك ةففج برمخاو فافجت
 ده ع

 هنم مكتحرأ دقف احتل اذه ناك نا لاقو هلتقف بيبش هيلع

 ىلع ةّذعلا كلت لثم ىف َناَمِبَط همالغ هل يرخا احمل نا رق

 اذه ناك نا للقو هلتقن بيبش هيلع ليحخغ 4:ةئيهلا كلت لثم

 نم راهنلا عافترا يمخ جاجا نأ مث هنم مكتحرا دقف جاجا
 03 2-52 م

 لغبب ىناف خكبسلا نيبو ىنيب ام هبكرا لغبب ىقونثتا لاقف رصقلا

 ىف بكرت نا ءريطت هللا كحلصا مجانألا نا هل ليقف لك

 موي مويلا ناف ىنم نوندأ لاقف لغبلا اذه لثم مويلا اذه لثم ا

 ةكس ىف ذخا ىتح ماشلا لها ب ير رق ةيكرف لج رغا
 3 5 52 2 ه2 . 1 5

 9 بيبش ىلا * اجمل مرظن املف ةّكبسلا ىلعأ ىف بخ مث كيوبلا
 ا 5 ادي ب

 دق جاجا ىأر اهلف سراف ةتامتس ىف بيبش ناكو لون هباكتاو

 اكل ىلا ناجرلا دبع نب ةربس ءاجو هنافمأا ليقأ دولا 5
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 باب لس كدب

 ىلا ثعب هدنع نم جار املف كل ان معن هل لاقف كرمهأ ىلا داعدو

 لك دق ءاقرو ىب 2 فداصبف ب ليف قعبجت هباكاصأ

 لافي يرق للا ىهتنا ىنح لايك خفوللا ىلأ ىضم كف 0 ايببشو

 ربعي ىتح ةربس جيرخث رمع مامح بيبش لزن دقو ىرطيب اهل
 5 ياك ىلع ند" ىحللا اقل 3ك ىعاش ةيرق ربعم ىف تارغلا

 نيبألا نب نايفس ىلع لخدنف قيلع 0 ةخفوللا لأ كجوف

 ىكهشي رف هناو اًقوطم هقارفو هتعاطب هربخأو ةديلع هتضق * شقق

 لزأ منو ةقوللا لما نطاوم نم نطوم ىف ةميره كهشي رو اباتع

 ىلع هو ظف يبرق ىم اودهشي رف لبجر انتم  ىمو المع

 0 جاكت ىلا نايفس لخدف ةنتف ىف اولخدي رث «ةتعاط

 لق ريو قحص لاقك  ناجرلا ىبع' نم ةربس هيلع صفق اف 00

 لبق ولد هلك هببلا م انوذع ءهقل انعم دهشيلف هل

 نب تراخل اجمل دو َنَيَعَأ ماَمَح عضوم لون ىتح بيبنش
 طرشلا نم سان ىف ههجوف ىفقتلا دوعسم ىب ةعرز قا نب ةدواكا

 !5 ىتثتام نم وكن ىف الامع اوناك الاجرو بانتتع موي اودهش اونوكي مل

 و غلبو ةرارز لرنف ا ىلا نماوك ىف ماسلا لفأ نم منك

 هيلع لج ةيلا ئيهنتا الف هباكصا قاويلا لكشف ابيبش ك0

 كفيس اكو ةفوللا | اولخحدف ةمرهنملا تءاجو هباكا مرهو هلئقف

 هركسع ىف بيبش ماقأو ةشوللا ىلا هنود ركسعو ةرسكل عطق ىنح
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 1 ب نس

 لق هيلا اوهننا املف بيبشب اوقحلو «لام نم ناك ام ىلع اوضبقو

 نيملسملل ةنتغب انومتيتا بيبش لاقف هرودب ىف ةّباد ىلع لاملاو* لام
 لاملو ةةبادلب سختف رمأو رودبلا اهب ىرخ مالغ اي ةيرلل مله

 نم اندجو امو فسافلا سأرب كانتج

 ءىش ىفقب ناك نأ لاقف ةارصلا تروا نحت :هرودج نما تاتي:

 ناكو -ياجنلل عم بألا نب نايفس هيلا يرخ رث «ءاملا ىف هكذقاف
 003 1 نأ ليغ ةايقتسأ ىتعيا لاقف عم هجورخ“ لبق ناتا '

 01 3 ةنوللاو مكتعامج ىف ءاقلأ تح «ئرتفت نا: ٌبححأ ام

 © انيديا ىف نىصألو
 ةداتلا دخت قررا تيبس لكم ةنللا »لف 2 ىو ف

 نر ناك امو كلذ نعيش ركف

 جاجا اهب هبرح
 000 كك لقا راوس نب ئدونم نع فنا وبلا ىقكحا ماشع لق

 11 ان لعبا ةفوللا ةركسللا ني فنك نب نامخرلا ىبع نبا

 ل جال ىلا بنتك ةريغملا نب فرطم ناكو ةفوللا ماشنلا 10 15

 مديلا كتعبف ءاثعب ىثادملا ىلا ثعباف ىلع ٌلىطا دق ابيبش

 0 ادلع رانا ىتاما ىلا فدا نب (نايحلا كنينع :ىب ةربيش

 9 متكو كيري ام مهملعأ ىكقو ةدعم ةباكعأب جرخ لبشل ديري فرطم

 كيري ام هيلعات ةربس احد كلملا ةركسد ىلا ىهتنا اًملف ةربس كلذ
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 بب نس كه

 لعا ايا كعب :اما ' لق. ف هيلع ىداو هللا, ىيح اةدوكا ردنم لك

 وصنلا مكب دارأ نم ودعت لو زعلا مكب دارأ نم هللا عأ الف خفوللا

 اولونأف ةيحلاب اوقخأ انيدع لاقق انعم اودهشت الو انع اوجيرخأ

 5 اد وح لاق 5 ءاقرو نىب 1 لانمتك ىلعدتن نكي م نمو

 ىهتنان سافلا راثا عبنت انجرح هللاو لاق طيقل نب ورش ىتدغ

 5 1 ع 3

 ناكولا دبع نب كمحتو ثعشالا ىب كمح ىب ناجولا كي كل

 ىلا رظنا ا نايشع امهو ىنادمهلا سيق ىب كبعس ىبا

 نأ تهركو امهنع تددصف انيط ًالتما دق ناجرلا ىبع 5 سأر

 0ق. تملقو امهيناكم القفل تيبشباحسا امهب» نذوأ فا ذ

 ىيشوب انا ام لتقلا "١ ىموق نم اهكلتم ىلا نبفس ..دش 0

 ىتذخ نكت ودا لق ١4 تارصلا لوذ ىتح بيبش لب 4 ىأرلا

 6 أروس كلا ىهتناف ةفوكلا كيوب جر ان نأ راوس نب ىيوم

 هل .بكتناف اروس لماع سرب ئيتاي مكيا لاقف سانلا برع

 اوداك ىقو رادلا اولخدف ةجرمس ىف لامعلاو يارُكَل راد ىلا اوهتنا

 نم جرخ ويما اولق ءارمألا ىأ اولاقف ريمألا اوبيجأ اول نأب سانلا

 عانم لماعلا كلذي رتغاف اييبشا فقسافلا اخف كيري جاحد لبق

 هقنع اوبرضف هيلا اولصو نيبح اومكحو فدييسلا و 5 .جنا 5
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 مخ ابيب كئس

 نم مي بيل ةلالض ىلع تيلتق تنك ىنثل هللاو اما ةيوح نبا

 ليخ ٌبرلو كوانغ هيف مظعو كوالب هيف ىسح كق نيماسملا مايا

 مج مارق نم ةيرقو «اهترغأ دق هل ةيرسو اهتمرع دق نيكرشملل
 « نيملاظلل ارصان لتقت نا ةدللا ملع ىف ناك رث اهتحتفا دق اهلها

 عجوت دالاو هانيار لق طيقل ىب ةورق ىنثلح فنخ# وبا لاق

 نينموملا ريما نا هللاو لثأو نب ركب 8 نابش نم لجر «لاقف هل

 قب تسل كنا لق نيرناكلا نم لجيل عجوتيل ةليللا ذنم

 | 04 ولام فرعتا الا ام. عما ميدق .نم فرغأ ىو ىم  عاتلالصب
 ابل نب ؛فيرب نب رامع ةكرعملا ىف لستقو «ءاًناوخا اوناك. هيلع

 02 ىكبتتساو قتمويا هللا تبع. نب. ةيئيَح وبا .لتقو ىبلكلا 0

 الكيبلا ىلا مادو فيسلا نع اوعفرا لاقف سانلاو ركسعلا لها نم

 ٍكيبش ذخأو مهتلبل تحك نم اوبرهو قتعاس نم سانلا هعيابف

 ىف ام ىلع ب ِيبش ىربحو /م نوبرجي ةعاس ىلآ ليقيو م ةتعياببد

 دلاعللا ةمدلتو اًملف ىتاحملا نم هان 0 ركسععلا

 هجون مث نيموي 7ةرظ تيبب* :هركسعب ماتا لقو ةفوللا 1 ىلا لبقأ 5

 ماشلا لها نم امهعم نميف ميحذم نم ىكمتل ناجرلا دبع ىبا
 ماقف ةفوللا لهأ نع ”امهب ىنغتساف هرهظ ٍلكحلل اوكشف ةفوللا
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 انني بيج

 باب ةكلس مخ

 ككلتم لعذ تلعف باتع اب ننسدأ اظرشهز 23 لاعف كك ردو دنع

 ىناف رشبا اليلق الا كواقب ناك ام كفتك مهتكنم ول هللاو ةهللاو
5 

 انرامصا“ اتق: :ىنع ةداهشلا ؛ انيلا ىحعحا نسف ولا نكت نا 07

 ىلع مهاتاخو «فورعمل اما ىرج ام 4ريخ هللا كارج ههل لاقف

 هل دعم تربص 08 قا ةينو ينيب دنم اند ناك , تن

 برف كق لكيت نب 0 كبنع. نأ. هللا ككلصا ةنبدلا

 امو مويلا لبق رق كق هل لاقف ريتك سانا هعم 7ففصناف كنع

 ام لوغب وخو ةخعاس جلناق رت عتص ام كانك ىنغلا كلذ تير

 :هرثإكا الو ةالئاقم 0 هم ظق هلت لقبا ل انطوم طق 00 تميبأر

 5 00 وربيع لكلبع نب ورع نب 7 هل 0 وربع نب

 هنعاطف هيلع لمح عا 0 0 كاتي 00 اذه ىضأل ىلا هكللاو

 ليضفلا مءاجن موقب نأ عيطتسي ل وبك ميش وشو فيد 2

 ىلع

 ةقفز اذه بيبش لاقف هتلتق انا لضفلا لاقف اذه لتق نم لاقف
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 هز“ نآاب طظئنس

 ريخإلا ايسعح مكتدماجتل هالو. بيصت لك ىف اهلا لطابلا ترصن
 2 تت ال نىدلدملا ريكا انآ ةبيبس انأو عبر متنا مكداهج 3

 ماما هةر ردنا هيلع لكحل تتعشش "نا" اونّبنكأ مككلل

 نب يلب فلاو أو نب خصيبق تايأر باكصا تست 5 قدنخأ

 ىدانتو اهلك 8 :رسيلأ تموهنأو اولتتقف ميلع ص ميعذو سيلكلا

 متانق بيبش لاقف فلاو نب ةصيبق 5 لصف بلغت: ب نم ؛شانا

 ْمهيَلَع لثاو ءدللا لاق نيملسملا رشعم اي ىبلغتلا قلأو ىب ةصيبق

 نم َناَكف َناطْيَشلا هعَبْتأ اهنم َلَسْناَد انتايآ هاَنْيَتآ ىذا بَ

 هللا لوسر ىتا فاو نب ةصيبق مكمع 2 لثم اذه 4 نيواغلا

 فقو 3 000006 د ءاج 1 ملسأف 6 هءبلع هللا 0 10

 يبل لاع ميل نيب حليوس لكي ءقرو نب باتع ىلع ةرسيملا نم

 نم لاجر ىف تزل 8 لئاقف ناجرلا دبع ىب ديد# اهيلعو

 وأ ىنح كلذك اول ل اف لاكمقكلا وكلا ناديبعو ميم ىنب

 ىلع اسلاج باتع لزي مو ا رت

 لاقذ بيس مهبشغ ذأ هعم ةيوح 2-5 رز و تلقلا 3 ةسفنظ

0330 

 ميف لقو ددعلا هيف مك 2 اذه ةيوح نب رز اي ا باتع هل

 ىم ميمت لاجر موكأ نم سراف ةثام سمخ ىلع ىفهل او ءانغلا

 اوضفناف هسفنب ساوم /مثالآ هودعل مرباص الآ سانلا عيمج نم

 تر ربك دامك مل كرما 1207 26 ن6 ليف (ةذعزلا 50 0

 لجو زعو 64 18 رعو ل 00 دلعو لح هل 62

 لكك 7 755 171 6) ©و 5 6 660 2001 ملسو. رز ©. أ
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 اب ةخلس كهأ

 نسيرسباصلل هنم نيحأي :هقلخ نم نحل هللا نيل ديلا

 هللا نجح نمفا 5 نيرداضللا عم هللا نأ اوربا «لوقي سن

 ىغبلا لفأل هنم 5 كحأل هللا 0 جرد مظعأ اف هلعف

 نوري ال هفيسب نيملسملا ضرعتسي اذه 0 © نأ نورت الأ

 5 بالكو ضرألا لحما راش مف هللا ىنع ةيرق 4هل كلذ نا هالا

 اتم دحا هللاو هبكي ملف كلذ لاق «صاضقلا ىيا رانلا «لفا

 وام هللا الف* لق ةرّمنع رعش "ئورب: نم  نيأ لق كلذ ىار املت

 ىغ رفرف ىك مكي ىتأك هلك انا «لاعفا طملك ناس

 ىتح لبقا رق «عيولا 1 0 هومتكرستو ءاقرو نب باتع
 0 نب ناجرلا ىبعو سلاج ةيوح نب. ةرغر مدعم بلقلا ىف سلج

 ىودعلا وج قا ىد تنحني ركب وباو تعضشاألا ف

 عيرأ سانلا نم هنع فلخمب نتو ةتايثكس ىف وهو بدع 1

 تعبن انين. ئرب نا تحأرال نمانعومفلس د 07

 لثاو نب للحملا تعبو ةرسيملا ىلا نيبنتثام ىف ميلس نب ديوس
 !ة برغل لا نيب ةنميملا ىلا نيتثتام ىف وه ىضمو بلقلا ىلا نيبتتام ىف

 ,: اولق تايارلا هذه مل ادانف رمقلا ءاضأ نيح ةرخآلا ءاشعلاو

 ام لاطو قلل ترصن ام لاط تايار بيب لاقف ةعيبر تايار
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 1 7بب ذخنس

 لاقف «رباصو بصاف * فيرش كنا ىخا ىباب لقو سيق نب كيعس

 (قلاو نب ةصيبقت لقو ناسنا ىبعم نبت ام نلتاقأل هللاوف انا اما

 نيش ١ للاعحا سيلا (ىفكا ؟بلقتا د “تلك ىلع 3عَمَوُي ”قراكو

 اذلا ىف هتنبنا 5ىنقا ىتيار تح تنقأ :نأ ئام ريتك ريبك

 ا لكلا نبا هللا ىيبخ اذه نينو . ماقأ .نا..الا مايقلاا عيطتسا تام

 نم ثْلُد ىلع امهنم دحاو ّلك ناكو نايبلغتلا ميلع نب ميعنو

 نتعبنتف تثعب ءامهيت تببحا * امهيا ثعبا لاقف بلغت ثالثا

 0 كسي ىلع ميلَع نب ميعن كثعبق .ءانغو 6 مزعو مروح :اذ

 00 دي باق دع قبب اوفو ىعوبربلا كراك نبا ةلظنخ
 عقعم لاجبلا 9 يف فك فوفص ثلت يفصو :لاجرلا ىلع هننيب 0

 راس مث ةيمارلا هيف فصو حامرلا باحصا 58و فدضصو فويسلا

 ىلع :عّتحيف ةيار ةيار لفأب رع 8ةرسيملا ىلا* ةذميملا نيب اميف

 فنضم وبا لق «خيلع صقيو ربصلاب مرمايو هللا ىرقت
 لق ىدرألا كراش وجا ميغ! الزدللا للسبب ةريبصتح ىتدخغ

 هنم نظفح هام ناك أريتك اصصق انيلع صقف ”انيلع فئو ؛5

 ةنَِل ىف ابيصن سانلا مظعا نا ممالسالا لما اي لق تاملك تلث
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 اب خخنس 1

 هللا ىيحت انيف ماقث لجر فلا انكف نىئادملاب بيبش انضرع لاق

 ميكرصتي» ناك حق ر هللا نأ نيملسالا عم اب لق مدلل ات

 00 ضفنلاو اليلق_ كلذ. نم نيتسكأو يواتتامو ةسقام متنا

 هرئاس مث رث رهظلا ىلصم * قا ذل نوقمو نوتم مويبلا 2 متنأف دليلق

 5 ىرشبأاو ىبكرا هللا ليخ اي سانلا ىف ىدون مث رهظلا م.لصق مكب

 طاباس زواج اًملذ نورخأتيو نوفلختي اوذخأف م دباصصا ىق* 0

 اينحلا ىف اندقزو ةهللا ماّيَأِب اننكذو انيلع ٌضق هعم #.انلونو

 مكقن 0 ذأ كك رمهأ م خليوط ةعاسب ةرخآلا 3 انبغرو

 ءاقرو نب بتاع 06 اك فردتأ كح لدكا رو رصعلا انب ىلصف

 10 رش نّذاف مار رمأو /: لهن دا نم * ل نأ اننلت هباكتأو

 ىنابيشلا 7 رايس نب مالس هنذوم ناكو برغملا 1انب ىلصف مدقن

 ليقا لق هنأ / ورب هوءاج * لق ءاقرو نب باتغ نويبع تناكو

 ناكو لون موي لو ىندنخ كق ن كو ابعف حلك سانلاب ح هببلأ

 كلذ غلبف 0 ىتادم اب بيدي هنن كبل وبيسي* نأ كيري هنأ مديل 1 رهظي

 ؛ء املق هانت ىلا ويسب نا نم كلا سجل جيلا ميسا ل

 ىب ناجولا ديع نب 00 هننمدم ىلع ثعب سانلا بانْع فَ

 ت) © 3 ء 0660 200: كانك ]ل2 2) © ظ ك 60 هس اكل

 آ ه6 00 ىككلذ نم. هب) © ل5 ها 060 5 607 50

 رباسو رهظلا مكب للصم. رك 0, 8 ك 00 ذموع هي مى) 0, 8
 ه6[ 60 كناكمإلا 7 لونو, © انلوناو. 2) ©, © 66 500 2

 هوانتز 1 022. 8 ةليوط  اندهزو. ) 0, 8 © 00 نم لون

 ه«ننعاسس 2 60 ك © عب هرب ل2 26[ تكل © راسدو 600

 راسيو 15 راشب» 4 © اذ ءاإ 006 هتربخاذ دتءاح 0) © 2

 060 هيلا رهسي نأو نياحلاب اييبش ىقلي.



 92م نب اذلس

 راق ءارسا للعا كيلا ١ ٠ تلين :ىقت «  ىعيابت ازا“ قا .اما١بيبش هيلا

 انلتاقيف انلتاقيس باجمل ناف نيوفاو انب اوجرخا هباكتأل فرطم

 ىلأ كثعبو رسل بيبش دقعف نئادملا لزنو يرخن لثمأ ةوق انبو

 ةَمَكَح قوسب لون ىنح باتع هيلا لبقأو اداصم هاخا نئادملا

 ىلا* طشن نمو جتلتاقم ةفوللا لها ةعايج جاجا يرخأ كقوة

 نم فالأ ةرشعو ةلتاقملا نم افلا نوعبرا ذتموي باتع عم «ىاوو

 ايشق اجمل عدي رو افلا نيسمخ اوذاكف ةَمَكَح قوسب بابشلا

 3 فنخق وبا لاق « «جرخا هلا برعلا تانوبد نم داجر و

 نبح وبينما 3ع وهو جاجشل نعمس لاق بدنج نب ناجولا لدبع 0

 اوجرخا ةفوكلا لما اب لوقي وهو سانلا ىف بيبش ىلا ماباتع هجو
 ةماقالا ىف سانلا نم دحأل صخرا ال مكعيجأب ءاقرو ىب باتع عم

 مارللا و دهاجملا رباصلل * نأ الا انلاعا نم هانيّلو لق الجر الا

 ةرببغ هلا 2 ىذلاو ئ :ٍ و ىراوهلا 7 براهلا لكانلل * ا الأ ةرألاو

 مكتيلوال تناك هلل نطاوملا ىف مكلعفك ىطوملا اذه ىف متلعذ نتل 5

 عم 8سانلا قاوتو لون رث «ليقث لكلكب: مكتكرعألو انشخ ةاغنك

 31 نب ةورف :ىكدحف تنضم وبا لاق. .٠ «ةينكحا قوس“ 1 تاع

 ©) 0, 8 ءار نأ 710عااتت, 00 ىنعباتت. 2 2) (0, 85 ءا (0 جورخلل٠
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 3200. ءاقرو نب



 اببب نس 9

 هببلأ ثء..عبف :نلكت در هنولعفل ا اننيد ىف ردغلا لكتسم

 : 2 5 ع 5

 نب* ةفيلخح نب ناميلسو ىدسالا ديزي ىب عيبرلا فرطم

 |بتكف افراحم 0 حباكتأ حبلا 5 ةينرسل 0 لكتك 2 اوراص املف

 5 بيبشل نيبق املف ءىش ىلع اوقفتي م مث نولسارتي مايا ةعبرا
 نب باتع ىلا ريسملل ًايهت دعم لخاد الو هعبات ريغ افوطم ىأ

 طريق نب ورق ىتحدخ فيش ذأ لاق 3 مأشنلا لعأ ىلأو ءاقرو

 ءىأر ىلع ىنطبتي ره عننا جل لاقف هباكتا سوور امد ابيبش نأ

 تنك لكق مايا ةسعسبرأ نم ىفقثلا اذه الأ هقيأر تدك لق

 ! يف اعلا ىتح 0 لييخ ا ةنيح 3 جرخا نأ ىسفن تقدكح

 الف ءاورتك وا. هقرتغ فداصا نا ءاجر ماشلا نم لبقلا 00

 يالا ريما هيلع سيل رصملا نم نيعطقنم عاقلا تنك كلبا

 اوفراش نق ىنآلا .هف زمتلا نيسع اولخد نك جلتاوأ نأ 20

 ؛؟ ىع منا قوق .ءاقرو نب باتع وح نم قبح ىدءاجب د

 اووسيتف نيبو اننيب ام َبِوُذَأ اذ ةارصلا ةفوكلا لها ةعابجب لزن

 هريخ علبي نأ فرطم فاخو لاق « ءاقرو ىب باع أ ريسملل انب

 ناك دقو لابخل وحن ير احمل بيبش ىلا هلاسرأ نم ناك اهو
 ع 3

 لسراف باتعو بيبش 7/ ترج نوكي ام رظني ا ميقي . نأ دارأ

 ه) 06 لالهو. مر ©, 5 ءا ©06 2 ©, 8 5 6 أر

 ئقكحلا: "2) 07 8 عمم هديرج ليذز 166. هدم. ليخ. ) 0
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 لرد عاب ةخدس

 اومدقت ىتح ممثلا ىنيع ىلع. اوذخو رابثألاو تارغلا فيرظ

 « مالسلاو 0 0 را اوذخو * ههللا ءاش نا* ةنفوللا

 لاق م خكليالا 52 ءاقر ند نات مدشو لاق اعارس © ميقلا ليقف

 9 سانلاب يرخن م هرماف اهيف مكيلع مداق هنا كاتم
 89-2 - ب 520 ا

 راصف اكدت, 7 ريسهب ةنيدم لون ىتح ليبقا مو ةلجد اهذم

 لون املف ةاجد رسج ا نب ةريغم ا نب 0 نيدو هدنبب

 اميف رظنأو نآرقلا م كياكت] ! وحقق مالج ا 2

 بَنعَق يف هباككأ هوجو نم اللجر بيبش هيلا ثعبف هيلا وعدت 0

 هيلا ثعب ةنيفسلا «ىف اولوني نأ اودارا املف #للخملاو و ديوسو

 لتنع نم 2 ىلوسر ىلا 0 ىندح :نيفسلا اولخحت ذل نأ ببيت

 نم ىلا ُثعبا نأ فرطم ىلا /ثسعسو ليسرلا عجرف* فرطم
 ىلع درن ىتح ىدي ىف انهر اونوكي ناكتأ 1ددعب كباكتا

 قاكتا ىلع انا كنمآ فيك هل لقو هقلأ هلوسرل فرطم لاقف قاككا و

 عجرذ كباكا ىلع ىننمأت ال نينأو كيلا نآلا تتعب انأ * اذا

 ال انآ تملع ىق كنا .بيبش هيلا لسأف هغلبأت .بيبش ىلا لوسرلا

 نإ 40 15 ءا 60 022 2) عا ءا 60 0122 2) ©, 8 أ ©0712

 5 هيلا. 2( 00 ا وريد 6 وهل رهف. 6( 0 ريس ورهذد 0 رهن
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 يبا قاما 1م

 لق, ه نلقلا ىف *ا'ريسي ىذنلا ويه نوكيف :لباقلا را ةلقللا كح

 ال هللاو ال ة مهجكب مُهَتْيَمَر ريمألا هللا علصا ةيوح نب ةشز

 ىنا فاو نب ةصييق هل لاقو لققي و ١ رفظي ىنح كيلا عجري

 دعا ىدايتحا دعع د نكي .ناف ىبازب كيلع ريشل

 هن قلدتنم دللخ وص كي ناو نملسملا ةماعلا رس ا
 نم. كيلا لصف تق اشيج ىا نيانلا تدعو انكرخ دك ان .

 هربصلاب اوقحتساو * اولفو اوموه ىف ةفوللا لها ناو مأشلا 0

 ىف. ىل امنأك مهيف» تسيل ا جبولقف رارقلا كراع يلع ناك

 دل للا ىلا كش نسل نأ تيار ناق. نيرتخآ موق

 هن نأ ١ نوري مضوي الا 'ااوفيضت الو مضت ودل مأشنلا لها

 ترهج دقو:ءالاخر ءاناعظ ابق لوح براكت كناف تّلعف نوتيبم

 ءالوه عناوخا انني دقنلا لك عب اقتاو تسلو ةقوكلا لحما ممهيبلا

 ضرا ىف وه: انيب اع نأ. ماشلا نم كيلا اوتعبا نيذلا © مىقلا

 كلهن اوكلبي ناف نوراغ #و .عيتأي ,نا نما الوب ىرخا قرف 0

 ؛!ة ىسحا امو تسيأر* ام ىسحا ام تننا هّلل لاقف قارعلا كلهيو

 ىلوم 1 قرغلا نب ناجولا قينخ تدق لذ ؛ىلع هب ترشا ام

 اولون كفو انف ماسلا 0 للسغا نم م هيلا لبقا 0 ىلا .ليقغ أ

 اوعدف تيف متيذاح اذاف كعب ام 0 0 باتكب تيك
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 4 7ب خخنس

 ءىلا باتللا* هاتا نيح ةوحّسف نيفلا يف محم نم «ىمكلل

 نم نورحب او يبس ١ نوزهجتي خنوللا لغأ لعجو را

 ىلا احل تعب دقو انالف وأ انالف ثعبي نولوقي و عريما

 دقو * بّلهملا عم ةفوللا ليخ ىلع وهو هينأيل ءاقرو نب باقع

 0 رشب نال دنا ما دقوا .لثفأ نم نقيل قالذ ناك

 دبع ثيلي ملف /ىرطق ىلا يلع فنخ# نب ناجرلا ىبع كثعب

 ىلع جاجا مالفق ىنح نيرهش نم اذ لإ فلل ىب ناجورنا

 111 ليلا تبع قرط لسقو نابعتي بحر الا ياخد
 نم شيل كلذ ىلع ءاقرو 0 تاع و جاجا ثعبف ناضمر 0

 ع ٍٍ 3
 رماو فنخت نب ناجرلا دبع هيف بي صأ نيذلا ةفوللا لعا

 عقوو باّتتع ىلع ربك دق كلذ #ناكف بلهملا ةعاطب ابانّتع را

 ءبفعنسب جاجا ىللأ هناي كا ىنح وش كليا نجحدو دنيب

 هنايناب رجل بانك هعاج نا املف هيلا همضيو شيلخل كلذ نم

 نب ةرهر يف ةفوللا لعا فارشا راجل اعدو لق «كلذب رس 5
 5 ََ - 1-7 7-3 نه ع 0-7

 كيأر ةتاولاقف شيل اذه ىلع ثعبا نأ نووت ىم مهل لاقف

 مداق وهو ءاقرو نب بانعع ىلا تشعب دق ىناف لق لضفا ريمألا اهيا

 © 0 1 أ (0 2 هريشعلا دعس مكح نم 0) 60 كغ لذ

 زمقع» ديلا (0 هدد. 7تط3 باجمل  جحرسف). 2 8 © 00 باتك.
 ت) ©, 8 ع1 60 ىحايولا. ك) 0 8 ءا ن0 ناكو. ركز 0, 8

 ء( 06 200. ىئزامل ههكفلا ىب. مير 0, 8 ها ام ةصقع“ ىلل.

 لإ 00 13 كك 60 © و 2) 07 ]5 كك 00 601007 2 0 لآ ك6

 اولاق.



 انياب خخلس 5

 .٠ 5 ع

 ليك لجر اذه ءىف سانلل * ملصي امنا ةريمألا هللا ملصا «لاقف

 فيطا ال انو سوفلا نتم ىلع تبتيو فيسلا رهيو عردلاو ملا

 8 ىنجرخأ ىكلو تفعضو ىرصب فعتض كفو اعيش اذه نم

 ريمألا عم نوكاف 8ةلحارلا ىلع تبخل امال ىاق ريمألا ل الا

 ةىع هدللا كازج نعش هل .لاقق«ىنيآربا هيلع ريشأو نكسعا 3

 ىف مالسالا نع هللا كازجو اربخ مالسالا * لوا ىف هلهأو مالسالا

 و سانلا يرخم انا كقدصو نحصن دقن /ماريخ مالسالا رخآ

 و نوريسي اولعجت م سانلا فرصنذ #سانلا اهيا اوريسف الا فاك

 نب كلمل ىبع ىلا اجمل بتكو ريما نم نوردي + سيلو

 ؛0 نق ابيبش نأ هللا همركا نينموم ا ريما ربخأ ىلاف دعب امأ ناورم

 هلاتق ىع ةفوللا لسحغإ مكع كقو ةفوللا كيري امناو ىنثادلا فراش

 ' ريما ىار ناف مدونج لفيو مءارما لتقي اهلك ىف ةريثك نطاوم ىف
 عدالب اولكأيو خودع /اولتاقيف ماشلا لها ىلا تعبي نأ نينموملا

 نايفس هيلا ثعب هباتك كلملا دبع ىتأ اًماف « مالسلاو :» لعفيلف

 16 نإجرلا ادنبغ نب بيبح هيلا كتعبو فال" ةعيرا ىف هد

 هز 080 كك (© 1256 مل 6) 0 (صم» 7م 260, 8 ء آش)

 جلصا هلا ء) 2ءا. © © ىف سانلا» ©0060 ىلع سانللو © سانلل

 ىلع كحال. 42) 1”ء6. © © هلاجيلا. ) 0, 8 ء( 00 صفع أريخ-

 رث) 00, 15 ك 660 هرخأ 6 كرمأ و 266. 012. اريخ ل كارجو.

 ىز ©, 1 ع1 060 2 هيلا. /) 0, 8 « ©0 200. هقاك مكعمجاب.

 2) 0, 8 ك 06 الو. ) 0, 8 كه 00 200. يلع وه ىذلا.

 2) ©, 8 ءا 66 اولتاغبلفا 072) 0) ل كا 60 12522 كلذ تا

 ا ها 65 2007 لك



 1 ناب نس

 ركلا يسفنا اًملو لق ؛هليبس ىلخو نيلعف «ىربعل دق* كل

 وح لبقأف لجر ةثام نامث نم وك ىف هام نم حرخ بيبش نع

 رطانق لزن ىتح ءاجن هيعمل نب ةريغملا ىب فرطم اهيلعو ىئثادملا

 ا نررهم هلباب ميظع 3بساورذام بتكف ناميلا نب ةفيذح

 دق ابيبش نأ هللا هحلصا ريمألا ربخا ىاف دعب اما 2 احمل ه

 أرق ايلف ديري نيأ ىردا الو ءةفيّذح مطانق لين ىتح لبقأ

 اهيا لق رث هيلع ىنتأو هللا ىمحن سانلا ىف مق هباتك اجمل

 موق ىلا نثعبأل وأ مكتبف نعو مكدالب نع يل
 مكودع نولتاقيف مكنم ظيغلاو ءاوأللا ىلع ربْصأو عبسأو عوطأ م
 نكح اولاقف بناج لك نم سانلا هيلا ماقف «مكعيف نولكأيو

 مدس ثسيح اناذ هيلا ريمألا انبدنيلف ريمألا بتعنو جعلتاقن

 ىنح ايت منتسي ال ريبك نيش وهو ةيوح نب ةرقز هيلا ماقو
 هيلا* تعبت امنأ كنا ريمألا هللا ملصا مدل لاقف هديب ذخوي

 خفاك هيلا م فنيلف ةفاك مهيلا سانلا رفنتساف 1 ىيعطقتم 7 سانلا

 رارغلا ىري نم برحلل ابرج هاعاجش انبت * الجر 1 8يلع ثعباو ا

 جرخاف «كاذ تنأت امل لاقف اممكو ادج ربصلاو اردو امضع

 دال اذا هن 06 نقل ىربعلا ,28:)2 بساردام,126ام 660

 ساوردام (ء؟. 5انم23 مدع. 11 ركز. ) 0 كك (6 لبا. 4) 0, 8

 نك 40 ةضكعت انيك“ 2 © 8 ك ©6060 7 نراميلا ب رك ©

 6060 كوني 8 روسي ي) © الف 61 660 0 2) 060 5 6 6

 جيلا سانلا“ 2 2616618 نيعطقنم. -  56006 رفسلفو 0 رفننلف.

 ناز © 13 1 6 جيلا. 7) 0, 18 ءا (00 انيتم اعاكاشش (2ء6. 0

 انيكك 561 انينم). 72) ©, 28 660 لجولا كلذ.



 اداب خئس 9

 امهلتقم ببس نع وبخل ركذ

 نبع نع قنكأ قا 0 « ماشه ركذ اميف كلذ ببس ناكو

 شيل مزه ايل ابيض نا طكيسلا ةووقو بدْنج نب نامولا

 نب دمحن نب ناجرلا دبع عم ةدهجو اجمل“ ناك ىذلا

 5 كيدش رخو فيص ىف كلذو ىطق ىب نامتع لنقو هيلا ثعشألا

 ةثلث اهب فّيصتق «ناذارهب هام أف هباككا ىلعو هيلع لد نشا

 ناك نم نانو هيب اوفكالف :اينذالا «بلطي . نع ريتك نلت هاتوا

 هل لاقي ىنلل ىم لجر نم ناك 4تاءابت وا لاب بلطي اجمل
 مطيقرد رهن لما + نم *ناناقعد ناكو'فوع نب هللا نبع نب

 0« قكل. رت اميلتفف اسسيهيلعا كشف هيلع اقيضو هبلا |

 نما ءاملخ: لتق. ىنج منطاوم دعما ثهنشو داع دعم /ناكك 4

 تاءابتنلاو 8لاملا باكا نم بيبش ىلا يرخ مناك نم ّلك احمل

 لها ءاجن يرحل رخلا هيلا رح ةكبسلا موي دعب م كلذو

 ىصوأ ىقو لخدف هب قأف اجمل هيلع نودغتسي :نيتاقهدلا

 ا6نم نيلجر تسلتق هللا ودع اب باجمل هل لاقف هسفن نم ستيو

 اذه نم مظعا وه ام هللا كحلصا ناك ىق هل لاقف جارخل لها

 لك تنمآ رث ةعالل قارفو. ةعاطلا نم ىجورخ لاق وه امو 8لاقف

 وأ جال مهل لاقف مىل كباتكو ىناما اذهف* كيلا يرخ ىم

 9) © 5 كك 6060 200 نس 25) ©, 123 0 اجل هيج.

 62 026 نادازهنر 60 ه6 8 ناذازهبو 6 ناذارسهش ز 61526 170

 2) © ]5 هآ 66 تاعبم) ل61 تالا 6) 26[. طبقلا ىذز

 ظءاقلط. اب. ركز لق كك 00 ى) 0,15 610 هدش

 /) 0, 8 «6 (م0 كللا. 00000)2. نيقاهدلا. 2) 0, 8 ه6 00 لاق.



 31 نك خنس

 نكو اريدانحلا هيلع, «ابرصت  ىذلا وهب لق. ئرضصملا نم ىمأشلا

 اد تناك ريخانجلا ةيضت نا لسيف يتنادجتلا» نوو.:هكلت

 ريئاثدب تلسرا لق هتفرع دق ديعس لق «ًةبح الا اطاريق ىيرشعو

 © كلذ ىلع 0 تبرضف فيشمد ىلأ

 « ناورم نب كلما دبع ىلع مكمل نب ىيجكج كفو ةينيلا) 301 53

 ظ ©بجر ىف ةنيدملا نامتع نب نابأ كوو
 6 شادخ ىب وربع نب فحاسم ىب لفون نب نابا ىضقتسا اهيفو

 © ىيبل نب رماع ىنب نم

 © ناورم نب دمحم نب ناورم كلو اهيفو
 ىلع ريما وهو نامثع نب نابأ ةنسلا هذه ىف سانلل دل ماقاو 0

 قاكسا نع هركذ نمع نباث ىب لجأ كلذب ىنتثدح ةنيدملا

 ةفوللا ىلع ناكو ىدقاولا لق كلذكو رشعم :ىبا نع ىسيع نبا

 هللا دبع نب ةّيَمأ ناسارخ ىلعو فسوي نب جالا ةرصبلاو
 ةرارز ةرصبلا ءاضق ىلعو 2«حيورش ةفوللا ءاضق ىلعو ؛دلاخ نبأ

 0 وأ ىبأ 15

 0 تبسلو ا 7-0 كلخد مث

 ةهزو ىحايرلا ءقرو نب باع بيبش لتق ةنسلا هذه «ىفف

 « /ةيوبح نب

 2) 00 ءآ 26+ بوضتنر 8 بوض.ل 2) ©: 1 كك 060 تديناكو

 الوأ رهناندلا. ) 266. هد». بورضفز 0 هده. 76:03 ديبعس لاق

 كلذ 1. جمب. (5. 8ءا3ذلط. "4.15. )2  0 هغ 6غ. سارخر 8 سارح.

 ©) 1ه 0, 8 ه6 00 م:3ءعع0. رفعج وبا لاق. .رك) 0.

 000 اغلا لسا 101



 نأ زخلس 40

 تقلاو ريعشلا مص اظربس ىليأ ىب ناجورلا دبع 0 ني ل عضو

 اولكأف اوءاش ام رولا نم هل رك روصقلا هّنأك ضعب ىلع ةضعب

 ثديح نب ناجولا كبع ىلا سانلا ا عمتجاو جباود ه اوقلعو دكموي
 هع

 5 لجيلا اهيا قحناذ عرايخ لتقو اوقرفتو سانلا بعذ دق ةيينغ

 نم ىبتخاف ءاجو اسضيبا سانلا عجرو ةفوللا ىلأ جوخ © ةفوالاب

 © 2كلذ دعب نامألا ذخا ىتح بحمل

 وبناندلا سك ناووسم نب ككللا دبع وهأ ةخنسلا هذه 6 ْثو

 ماص نع هقتدح دشار نب دعس نأ ىدقاولا ركذ « مهاردلاو

 10 نأ هيبا نع دانزلا نا نبا ىنتكحو لق «كلذب ناسيك ىبا

 ثدحا نم لوا وهو و ذتماع مريناندلاو تاردلا * برض كلملا دبع

 هيبأ ىع لاله نأ ىع ةعيبر نا ىب كلاخ ىتدحو لاق “ اهبرض

 ؟ كلما نبع“ اهيلع .ترض ؟ىتلا :يلهاتل ليقاثم * تسناك لاق

 لاق «1ةعبس نزو 8 ةرشعلا ناكو ةبح الا اطاريق :نىيرشعو نينا

 15 خخ ماسأ نب لاله نع ىتيللا ربرج نب نامحرلا لبيع ىاتدحو

 رهئاندلا نم ةوكولا بجأ كك 0ث 2 نب كيعس تاس لذ

 لاب ام تلق لاقتم فصن ىماشلاب القتم ىيرشع لك ىف لق

 6) 0, 8 6 (00 اوفلعأو.. 65) 0, 8 ءا 00 هت. ف. ) 2ءال ك

 © 020 42) © كا لظ 200 نم: 060 0227 0 كلذ - فخا نح

 ه) 12 21. ءاأ 0 6. رفعج وبا لافأ 7) © 5 06 عاردلاو ومئاندلا

 0 هدم. ؟هطو 1. و12, هيبا ىع لاله قنا ىع - ىدقاولا ركذ.

 م) 0 ع6 00 ةصقع» لاق. /2) 0 ريناثدلا. 003 000 2 ,0 )2 

 م 0, 8 هك 06 ةصفعت« اهنم. 2 2 © ةمكعم. هيلعاتلا ليفاتلا



 0 با زخئنس

 امهفرع لصاو اهنآر اًملف امهيلا ايضم مث ايهيفيس ايضتناف الرنغ انب
 نآلا النت الف هعضوم ىف لوزنلا اهتكرت دق امكنا امهل «لاقف

 كعشألا ىبال لقو هب ابحرف هافرعف ههجو نسع ةمامعلا ا

 ىوذربب كتينأف الجار كتننط ركسعلا ىف لوجج كسرف تيار امل ىف

 نوذربلا بكرو هتلغب ءةريسس ىنا ىبال ةكرتف هبكرتل اذه وه

 رمأو ©راعيلا ريد لبن ىتح تاعشألا نب ناجرلا ىبع .فقلطناو

 نم هانأ ةعيبلا ىلا عادنو فيسلا سانلا ىع اوعفرف هباكتا بيبش

 نم تلتق ىمّلحملا رقصلا وبا هل لقو هدعيابف ةلاجرلا نم ىقب

 حاصو وثب فلعت الجر مرخأ ناك رهنلا فوج ىف ةعبس نييفوللا

 الع لتقو ةتايتس. وا شانلا رئاس نم .تلأو ةتموي, نورشعو ةثام

 نب مزاح نب ةئمانكق ىتدح 2-2-5 وبأ لاق « ذتمسي ءافرعلا

 ادعصف ناسرف هاتف ءراعيلا ريدب ةليللا كلت ديح نىب ناجرلا

 ناجرلا دبعب اهدخا الخ ايهنم ابيرق رخآ ماقو تيبلا قوف هيلا ؛5

 00 تدجتي, سانلا ناك دقوا هياككأو وه ليث رق هيجاني االيوط

 01 ناكرلا نبع جوخ مث ؛ءبتاك ناك دق هناو ابيبش ناك كلذ

 ”0 1 بعتاي وه اذاق ميم ىأ مريد قا ىح راسف لئلا

 ©) 0, 8 ك6 (0 للقو. 65) 2ءا. عع 8 لوئفز دص 0 ءا 00 نط

 انأتان2 كرنق 0 لونف 5نترتانظ 510 6) 161 2ع نع. ©4) 0و

 © ©0 راعبلاو 8 راعيلا, 266. راعبلا, © راعنلاز 14 ما“# راقيلا.

 | 0) 600/15 راعيلا: 266 راعبلا» © راعتلا.  ررب © ةصقف#
 511212 2. 1هايو 31112. 2
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 بث ةنس دا

 بيبشاوخآ دصم هيلع لجو هب اوطاحلخ: «ةيلع ايذخ قانل

 اًليعفم هللا رمأ ناكو لق رث اهل رادتسا فيسلاب ةبرض 58

 ناكر ىدنالا ةعيج ني ديالا .ةعمي 5 لتكر «ولتك سأتلا نا ١

 لتق ىتح لقاقو هسف هاطعأو همالغ ىلا هحالس ىقلأف لت ىلع

 : ةلغب ىلع وهي ىفعجلا ةيبس ىلأ نيا ءهلرق ناجرلا دبع عقيو

 نب ناجرلا دبع لاقق ٌبكرا هل لقو جرلا هلوانف هيلا لزنف هفرعف
 ريمألا تنا هللا ناحبس ةيس نأ نبأ لك فيدرلا انيآ لمت

 ريدب ارعلَل ساملا يف دان ةريس ىأ نبال لقو بكرت ملاقللا نوكت

 #ثراخل ني* لصاو ىئرو نيبعاذ اقلطنا رث ىدانق ميرم ىفا ظ

 هق ليج لِ ةيلع هلمح ىتلا ناكرلا ىبع سف ىتكسلا

 هبلطق كلع دق هنأ نظك بيبش باك ضعب اهذخأف ركسعلا

 دق الجر انيأر لق هل ليقت هنع ءلأسو هلذجي ملق ىلتقلا يف

 قخا دقو هايأ نيكي نأ ةقلخل اذ اهيل هلي

 همالغ لصأو عمو هنوذب ىلع ثراخل نب لصاو هعبتات اغتا انفاه

 هد ناجرلا ديعل 7-5 ىيأ نب ديحم لك امهتم ماوتك املخ لعب ىلع

 .راسرت واني قحخ هللاو لق

 لعجو لت نينثأ نع قا رجعي الخ نامرلا دبع لاغت ال ةلاقق

 نالجيلا اميه ىتح امهب ترتكي ل هناك ةبس ىلا نبأ ثدح

 :ليناق هل لاق نالجرلا انف دق هللا كحر ةربس ىأ نبا هل لاقت*

 ه) 2ع ديلع 65) 00, 2 ك« (ن0 ليحو- <« 2غ هلرق (ه3ع)ب (ن

 هس: 0, 8 ءغ 00 هاتت- 4#) (), 5 عع (نم همم. 2 2) 0, 8 ك 0

 هاا ريو 0, 8 ك 00 اينح 266 اونح م) 0, 8 © 00 ةمكع
 نم )2  0 كك (0 لاقر 8 مجم ١ لاق هع الق 2) 0, 8 ء«ع(ن0م

 اجلا دىبع هل لاقق.
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 2 بإ يئس

 سيما ىلع رهنلا" لي انعم هباحا ةنييم ىف لجو ىرما هيي

 لتق ىنح لئاقف داذش نب ليقع لرنو اومزهئاف نطق نب نامتع

 عا ءىبعرملا مث ئئادنهلا هللا ىبع نب. كلام ذكموي لثفو

 ليقع فذثموي لعجو 5 فوتنملا شايع نب هللا دبع نب شايع 5

 مدلاجج وهو لوغي كاذش نبا

 ٍرياَص ِلوْلَس نم ماَلْع َبْرَص ٍرتابلأ مسكلاب ٌنَبيُصَأل

 بيبش ةرسبم 3 ميلس ىب ديوس لجو قركسع بيبش لخدو

 كيهن نب كلاخ اهيلعو ءاهمزهف نطق نب نامثع ةنييم ىلع
 لمحو اديدش الاتق 4لتاقف كلاخ لونف* ىدنللا سيف ىبا 0

 0 فكريا ةعيبرو ةدنك بو ىلع ونهو .ةئارو قم بيب ديل

 الجار نيتس ىم وحن ىف بيبش وخا هيفو بلقلا وكن ناسوفلاو

 وبصلا لصأو فقارشألا ٌّي عيلع كش نطق نب نامثع تنم اند املك 5
5 

 ام مهئارو نم ليخاب بيبش لجو نيب اوقرف ىتح جموبراضف

 ديوس مايلع فطعو عموجول بكت عافاتكا ىف لمرلاو الا اورعش

 بيبش ناك ىقو هباككأو داصم عجرو هليخ ىف اضيا ميلس ىبا

 رق ,لاتقلا نسحأف نطق نب نامثع لتاقو ةعاس اوبرطضاف و ِهلّجر
 . .. . شلل

 )0 8 ىبفوملا, 00 ىبفوم لا, 266. ىبعرم لا. 2) 0 فوسملاو 0
 لوقا, 7م فوشم ا: كك. 30هدء11/281/: انتم.“ ) 0, 13 كن 0 اعامزهف»

 4) 0, 8 ء« (60 لكقاقو. 2 2) 2ءا. ع ( (2) ورثنيو 2 © 66 م6

 رت /) 0,15 64 060 قطع " .مل©) علخد.



 ان ريتش م

 نب ليقع انتر سيم ىلع ناكو ىدنللا سيق نب كيهن نب دكئتاخ

 اهب ايتنك ىتلا امكفقاوم افق امهل لاقف امعاددنف ىلولسلا داذش

 لوزي ىمتح لوزا ال هللاوف ارفق الو اتيتاذ نيتبنكالا امكتيلو كقف

 ال وه الا هلا 2 ىنذلا* هللاو نكو هالاقن هلوصأ نع ناذأر لكان

 5 ماتا مث اريخ هللا امكارج امهل لاقف لتقن, وأ رفطن تح دن

 ميمن ةنيدملا لا عبر لعجت جرخ مت ادغلا سانلاب ىلص ىنح

 ناكف رهنلا هيلا عطقف الجر نينامثو كىحأو ةثام ىف فثموي وهو

 10 لعجو ميلس نب كيوس هترسيم ىلع لعجو عيباكحكأ ةخنميم ىف وه

 « ضعبل عاضعب 6 اهو اوفحزو هاخا 04 كيزي ىب داصم* بلقلا ىف

 نامتع نأ ىسبعلا خاص 6_0 رضنلا ىتوخ فنخ# وبا لق

 تقلا وأ توملا نم مكرر 0 رارغلا مكعفني نل رتكيف لوقي ناك

 نوماسملا :جنيد "ىلع نوظفاحملا نيا ماليلق الإ نيعم د07

 5 ىلعلا ىلولسلا و ىستيح ىب نادش نب ليقع لاقت دش 0
 ع 5 265 ع 2 2-5 2 ع

 هباكعكا» :يبببسش لاق م «1ءرابذور موب كتلوأ لق مدحا * نوكأ نأ

 ليكيلف اهتمزه اذاف رهنلا ىلي امم قترسيم ىلع لماح ىفا

 ©) 0, 13 6600 اولاقف. 6) ©ر 8 ع( ©0 هللا نش وغن 9

 كلذب انيلع يه الا هلا ل ىذلا. 2 0, 8 هك 00 ىعبرز 15 ءاتقلط
 ةهتماغاتصت 1اننغ ةصاعتب 12 (ن 0ع120ع 6 عبر“ 2) 07 2 6 6

 اكاضم.. ٠١ هر 0.8 ك (ه ىمستو رز ل02: 33 25 260

 8 ه4: 00 ىسيخ. 6010, 8. 06 ىف اوناك ناو مندل ا 0

 (13 رابدور) رابذور موي اولنق» 2) 0, 8 هكا (00 ]زد5ء. كيزي نب.
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 0 نبأ زخنس

 ىلولسلا داذش نب ليقع هل ه«لاقو ّلْوَن امل هللا هدشائنو هنباد

 وهو اًدغ ةدلعاف تنا ةعاسلا جتروجانم نم ىيرت ىذلا نأ

 نسما كفو ربو خدر ا هذه 0 سانللو كل وريبخ ادغ

 فقشو ميرلا هيلع نتفسف لزنف ةودغ هيلا انب وكبا مث ٌلوناف

 اهيف هثابف ٌةيق* هل اونبف ٍبولعلا يارخل بحاص امدو رابغلا هيلع

 لين ىق ناكو بيبش ىلا تبلا لها ءاجن ءاعبرألا موي جبصا رث

 ةيولمل لفأو ءافعضلا محرت تنا هللا كحلصا هل اولاقف متعيبب

 عل رظنتف 0 لوذ ام 0 ككنلا انو :بلع ىلا 5 كماكو

 رف ب ةيولا باج ليت بسر نا ع

 لاق 000 ةفاح لادا سم ت مث مكب كلذ لعفا ىلاف لاق الاقم

 انيلع جيرلا ”ناف مويلا اذه ىف 8 17 7 هللا كدشنت م ا

 مر املف هباحصا خو علاتق بيبش دارأو مويلا كلذ ماب مالأف

 ابعت نامتع جرخ سيمكل ةمليث ناك املف ماقأ هيلا اوجرخ مل

 عل لاقو ركسعلا بناج ىف 2-2 لك لعجت ععابرأ ىلع سانلا

 اولق مكتنميم ىلع ناك نم علأسو ةيبعتلا هذه ىلع اوجرخا

 ىإ ظعا لات, © لاعذت ت) ©: ]1 ءاأ 60 جبِلع رداق. 2) ©7135

 6 اق د5 510 (©ءأاأ دتبق)) 2) 06, 2 كا 60 هزه. ع) ©

 0000 200: مهلك. رك 0, 8 © ©6 هل زولقو. )20, 8 ©
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 نا ذئس ب

 ماييأ مايألا هدف نأ ناو 50 نبع دا تيبس كلر لاق نصحلاو

 مايألا هلنف ىضق# ىتح انوعداوت نأ ميار 3 مللو ان كيبع

 دبع ىلا بحا ءىتن 0 ىكي مو معذ ناكرلا ديع هل لاقف اولعفاف

 ىلا ىطق نب نامثتع بتكو لاق 0«2ةظعداوملاو ةلواطملا نم ناجولا

 5 ناجرلا دبع نأ هللا هحلصا ريمألا ربخا ىئاف عي امأ ياكل

 اييبش لخو أدحاو اقدنذ اهلك ىخوج رفح لق ني نبا *

 امأ رك هيلا بتكف «مالسلاو اهلا لكأي وهو اهجارخ رسكو

 لعف ىورمعل ىقو ناكولا كدع نع ف تركذ ام كتسمعذ لل ؤفقذ للعيد

 تحب ةقراتملا :لجاو ريما اسنان سلنلا كا رسف تدل
 ""كعبو لق *مالسلاو هيلع كرصان هللا ءاش نأ /هللا ناف ماقلت ظ

 نامتع يرخو ةبعش ىب ةريغملا نب فرطم نئادملا 01 اساس

 25 ١ لف نم نعم ند نر ضم نامولا لمع ىلع مكق قداح

 ءاتلتلا ةيشع نتسبلا نم اببرق اياليح وهن ىلع نوركسعم 8و

 اة اذه هللا .كرشنن اولاقف سانلا هيلا' بتوف مكودع ىلإ ارجل

 تعيبيف لاتقلا ىلع هسفنا اونطوي مث سانلاو انيشغ كق ءاسملا

 ةتوجانأل ليقي لثخ خبابفت ىلع 9 سانلاب جر 7 ةليبللا

0 0 3 0 

 2) ©, ]5 ك (©(0 © ف5 نراظءعإ كي" 2 © 5 ا هغوارملاو :

 4) ©ر 8 660 هده. ١" 2) ©, 8 61 60 ظاغ 520 12 660 061208

 لحاعت  ري).0,8 © 00:200: هانت لجح ير 0إ 8 كان ا

 /) 15 ننوكيلفر 0 ننوكسلو. 2) 07 لف 61 ©0



 كارد نا نس

 هرذحو هسفن ىلع ىلدنخ*# لق هدكايف هتيب هنم اند اذا ىتح

 لمكت دق هنا هغلب اذاف ناجرلا دبع هعيتيف هعديو ىضميف

 فلما نق هجم كيل ىهتنا اذاف ليخل ةىيف لبقا ريسي هنأو

 ةحاقل هالو فرع هل* :تنيصي الف ةئيما ١ فضا لاجرتاو ليحل

 ناجرلا دبعل «بيصي ال هنا بيبش ىأر املو لق هعليو ىضميف ة

 ءىيف ناجرلا دبع هنم اند 21ذأ برك لعج هيلا لصي الو ةرغ

 ةظيلغ ضرأ ىف ميقي مث اخسرف نيرشع ةريسم ىلع لزنيف هليخ

 © بيبش لكرا* بيبش نم اند اذاف نامرلا دبع ءىكف ةبدج

 مث انشخ اظيلغ الونم لزنف اخف 208 وأ مرشع ةسمخ راسف

 دبع ىنتدحت فنخ وبا ل5 6« ناجحرلا دبع وندي ىتح ميقي 0

 500 دسعلا كلذ بكع ىق ناك ابيبش نا: بحنج :ىب: ناكرلا

 ناجرلا دبع لزي ملف ءالب لك هنم اوقلو جناود ىفحأو يلع
 | رامات ىلع مت ءّوُذَج ىلع مك نيقئاخ ىلع ذب وم ىتح هعبتي

 / لبجرملا مون ىلع لصوملا ىرق نم ةيرق َتْبلا لزن ىتح لبقا مث
 )0 ار لق ايالوح*.. 8 مسي رهن آلا ةفوللا داوس نيبو اهنيب سيل ا"

 اا من قل ليف تحي تعضشألا نب" دمك نب. ناحرلا دبع
 0 0ع 8 :

 اهلونو وهذلا نم ليقاوع لزنو ىخوج ضرأ م ىلعالا ناذأر 7 ٌثو

 ىدنذل لكتتم اهنا ىري هبكاعت ىو اهلوذ كتيبح ناجولا كيع

 0) 266. قدنخو رذح. 2 2) 0, 8 © 00 ىلا. 2 2 ©, 8 ©

 06 هدم. ه4) 2ء. نأ. ه) 0, 8 هك 06 لحر. رك 0, 8 هام

 ةموء. اخسرف. ) © ارماسر 8 © 00 اماس.ا , ضر 0,1 كك 0

 ىعدي. )2  0, 8 كا 00 هدس.ز 020 21366. ايالوحح 16861201113 ©5أو

 انأ 021201, ايالوح رهذ. 2) 07 5 كك ©0606 3



 يأ خنس 1
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 كلساو ابيبش بلطاف دعب امأ ة2فسي ىب* اجمل هيلا بتكف
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 خنتس ةبخكني هيماف ودعلا اذه بلط يف جرخأو سانلا بخكاتنا

 هه ع . 0 ءييع
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 لاقف سيشلا عولط دنع ثعشألا نب كمح نب ناجرلا دبع 5

 اوك لكرا نع ةمحلا تقرب عا .نمانلا قي كانو ةعاسلا ' لككرا هل

 01 نيك نين ناجرلا نبع 2 افلختم هاندجو تعبلا اذه
 03 : 8 0٠

 هلكلو اموب ابيب لوف نتادماب رم ىنح سانلا ىف #تعشالا

 مت :اولكراف ليحرلاب سانلا ىف ىدان م ةجئاود هباكتا ىرشتو

 كر © 1 ءك 60 هرضأ تن 4647 ل5 2[ 006 © إ 2 مكناف

 0001 لقا )26 هص- ٠١ 2) 0: نووطمو 8 68:09 نووطتو
 ا 0 11 ه0 نويت ستتو» ٠١ ي) ©, 8 ءان00 لابلو اهتيدوالاو:

 /) 01. [:ءرتاقعر, طمس. 11, 119, 266 (181ء1القصت عل. اة01. 1, هر ط1 *ة).



 نا زذئنس 4

 لا* اولاقف ىيمكلل دحا اذه وبا «ئتالخا اي هباهعأل بيبش لاذ
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 ةحلط نب ىسوم نب كم رسما نم ركَذ هدقو «دحا
 نم ركُذ ىئذلاوب هنع هفركذ لكذلا ريغأ ءارما فنخم نا 1
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 سانلا نع فيبسلا اوعفرا هباكتأل بيبش 2لقو اميظع اقسج

 دبع لاق ء«رجفلا دنع ةعيبلا ىلا يحدق ةعيبلا ىلا مهوعدأو
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 نا زئلدس 1"
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 ءارنرو با زئيس

 فرصنا مث مكرمأ ىتح يلع اولمحت الو ةتسألاب جولبقتساو راصبألا

 ورمع نب دايز ىلع ل د نييوس 4 لمكر لق 2 هعكوم ىلا

 عفترأ هدد مباممإا ىءصخ نين وع ىف دايز تسبقو عيفص فسشتكناف

 وبا ءلق «ةعاس اونعطا رق ةيناث ة هيلع رك رث اليلق ديوس هنع

 لاق فتموي جيف هللاو انأ لق طيقل نب ةورق ىنتكلح فنخه

 لتاقو «اولوزي ىنل مهنا تننظ ىتح انل اوربصو ةعاس اًنعطا

 39 ىليخ ايا ءقداني لعجمو .اديدش الاتق وربع نب: دايز

 ذكتموي ميلس نب كيوس تيار كقلف !ديدش الاتق لتاقيف فيسلاب

 انعفترا انا مث لاق «م2ل ضرعي امو النق هذشأو برعلا عجشأل هذاو

 نوضوقتي مارت الا هياحصا هل لاقف وضوقتبا # اذاف ردح نع 10

 مت اليلق .#وكرتف اوفخ ىنخح لح بيبش /م هل لاق هيلع نجا

 برضيل هنأو ورع نب دايز ىلا ترظنف طامروهناف ةتلاتلا يلع لج

 ىدقلو 1 وهو" هنع ابن لا: هب برضي فيس نم امو 7 فيبسلاب

 مث ءىش كلذ نم هرض اف افيس نيرشع نم متكا هروتعا هتيار
 مت 95 سال ةنع كلذو ةريسي زختحارج ب دقو مزهنأ هنأ 5

 اًنكتاق امو دانموهف رماع ىب هللا لبع نب ىلعألا دبع ىلع انددش

 مث 3 .رك هنأ ىنغلب ىقو ةعاس براض كقو لاتق 7 ريتك

 ندحم ىلإ انيهتنا ىنح نيمزهنم ةايضف وريع ىب دايزب كد

 وبصو اديدش الاتق انلتاقف برغملا كنع ةذكلط نب ىسوم ندا

 إ © ]5 ك 66 )262 - 2) 0 8 62 ©0 0 6) © 0127 1

 60 2 هععرللا طق 200: 2 2) اولاد. 2) 060 ال61 006 ليقي.

 ا 220 0262 ت) 00١ 2 ع فويبسلاب. 72( 0 ريبكو 600

 0) 12 عاب ها للخ 0728 عا 00 انيضت.



 بكا ةخئس 300

 دايز انتنميم « ىفف ةدح ىلع هباحصا ريما لك ىبع دقو ةماّدق

 رثما لكو: ىحسألا بيلاتغا نب رشب انترسوم ىفو ىكتعلا وربع نبأ

 ىلع فرشات لت ىلع فقو .نيتح بيبش ليفان, هباغتا 3 ف2

 نم اند اذا ىتح ,2 نوفجوي  تئاتك ثلث ىف هليفان هباكت) لإ ظ

 اندرسيم ىلع / تفقوذ اي وىخأ ناصيق اهيف ةنيحكا كريضمو ْ

 / جرخو لاق بلقلا لباقم 7, فقو ىنح * ةبيتك ىف بيبش ءاجو ظ

 ٠ ىلأ عتنمبم نيد هالي سانلا 3 ووسب ةطمال نئب الكاز 19

 نوبيطلا نوريتللا متنا هللا دابع اب ليقيو سانلا 75ضرك ترسيم

 اهنا "لج ىتتثام نونوكي ام هللاو جيلا نورت, الا ءئش هنود اكو

 5 0 أبقيرهيسل مسكو ءاج 7 امنا كا قارسلا 2 سر :خلكا ©
 ع : 5 5 ع ١

 ىلع مكنم ىوقا هذخا ىلع اونيكي الف مكتيف اوذخايو مكءامد

 اوضغ ةعامج لها متنأو ةقرق لهأ مو ريثك متنأو ليلق © هعنم
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 1 نك نس

 1 ارظطنيا نا هوس نم ةلوص نملا لاقو ريرسلا ىلع هتعم احلل

 ىلا رظنيلف كيهش وهو سانلا نيب «ىشمب ةنلل لها نم لجر

 ارحر اولتق ىق هنا نونظي و بيبشل بيبش باكا لقو اذه

 فرصنا اميظع مهتارما ىم اريمأ هل انلتقو !دنج هل انمره حق

 ني اذه انتميرعو لجرلا اذه انلتق نأ هل لاقف 5 ىيرفاو نآلا اذب

 ةكبلط ىف تتعب -ىتلا .ونللو ءا 3 هذم هتبعرا ىق دنأل

 راد نود ام متانلتق ىكن 24 ىَتل هللاوف 2دصق انب اودصقاف

 عبت عمم كيأرل نك اولاقف هللا ءاش نا ةفوللا ناحل ءىبش نم

 ناركت م قأي ىتح اداوج مهب ضقناف** لق كيدي عوط « ىكو

 ممقلا ةعامج نع 2 مث رمتلا نيع خيحان ةذوللا ناركت ىو"

 00 | اند ىف تالا لعشار ف 2انذو لا ةعافتحات :: نحن
 6 0 0 ورب ظل

 جيلا يسم حمل غلبف ةفوللا نم اضسرف ىيرشعو ةعبرا سأر

 ليقع ىأ / ىبأ ىلوم » قرعغلا نىب نامرلا دكيع / جيلا كثعبرف *

 ه خعامج ىنعي تعامج * قلل هل لاقف اهيرك جاجا ىلع ناكو

 0 لاتق مكعمج نا هل لقو ماطا ِجملَعأَف ءارمألا اذ

 او كلذ جملعأت 70 قرغلا ن 5 جان ماك ند ةلكأز سانلا

 1 ا نب ناجولا تنيتدتع ىتدخ فون وبأ لق 86 نع

 2) 1611 25 لود. 2) 22 نيرقأو. 6 بغرأو 1 كتعبغرأ.

 4) طءا“ نا. ) 2 نىك كيأر اولاق ءىش ةفوللا ذخاو حجاج لشق

 © هت“ عممسو آ5 هدم. عسبن رث) 0, 8 ءه (6 مهل اوضفن امف

 (00 اوصقن2). ميز 0, 8 ءا (نم ىلا 2 2ع ىكتكلاس. 2) 26

 انربخف. 2) © ء( 8 دابذورب, 1©ا. فابذورب. 2 4) 166. هدن» 7 6

 قوغلا». 72 0, 8 ء(غ(0 ىنتب. 65) 56[. دعايكت.



 نأ كنس : 1

 لق «هولتقذ ةرضن ىلع اوكشف هدنقلت نا كتلاقع* كبرت امنا كنك

 ىخلا هجولا بيبش كرتف تارغلا لفسا ىف ءارمألا كلت نعمتجاو

 سراف' دام نايتو.فلا مقوافن ,لديخ هديرجاف سش

 5 نأ الا هتكردا ام تايدح هدهعقاوت ىنح ابيبش عبتا هل 0 لاقو

 ميقيف لزني وأ كليلع فطعي رف ام هكرتاف ابهاذ اقلطنم نوكي

 ىنح رح جوخ / «عفاوذ ىنح#* ماقأ وه م نأ حبت الف ميوكل

 ناكو ىدهنلا #: رانك ىب هللا كبع هننميم 0 رحز لعجخ ايقتلاف

 10 مث ىدنللا ةسيمع نب ىدع نىب د هنرسيم ىلعو اعاكش

 ضرتعا 63 ةدحاو بكم 5 اهلك هلي بيست عمجو ىنابيشلا

 ند رخر أ ا قام 0 في2 2 كصلا هد

 ءباككا مزهنأو عرص ىنح رح لئاقن /سبيفق نب رحعز لونف * سبق

 مق نربلا  هباصأو: ركسلا ىف ناك املف ءولتق نق كنا نقلا نك

 15 ةفوللا ىلا اهنم 0 1 اه د ل تاكد ابو 2-2 - 5-2 ,ىدنح 00

 تكف 7 خنعطو خبرنض نيب نم خحاو جا رشع ا هسأرو ه«يجوبو

 هيلا 1 ىطقلا 0 حا رو مههجو # ىلعو حج اجمل ل رك امانا

 ه) 0, 8 ءا 00 هذه كنلاقمب دنيقات“ 65) 0, 2 ها ©(6 2

 عافعقلا ب“ 6 2261 هده 2) 07 12 ءك 60 ك ف 2 0

 عهماولا (00 ع. ءقفاوتر“ رز ©, 8 عا 60 ه2: 2) 176[ اذاكأ رز

 حقفاوذ (0. ©. مفقاوف) 2) 2ع ندحغاسلا. م6) (0)002 © 25
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 3 “أ لد

 ناتسكس ىلع ةكلط ىب ىسوم نب دي ثعب «لدق ناورم ىبأ

 مق اذاف كعب اما جاجا ل كعتكو :ةدييع ابتلق# دل" كنكو

 ناتسجس ىلا لجر ىفلا هعم هجن يي 5 ديحم كيلع

 ٍياَجْلل ةبتاكع ىسوم نب كبح كلملا دبع رمأو هحارس ٌلكاعو

 هل لاقت ةراهلل ىف سبحتي لعج ىسم نب ليخ# 3 املف 5

 دركي ام "ردت ل كناف كلمع ىلا هريمألا اهيا ٌلكعت هواكصن

 رثأ نما تادحو هلا ىلع ماقاف د 0 نمأ نم

 ن5 هكلط  ىبأ سوم نب< نمخ 00 لاففأ تنقل ام

 ىلا ىضيت رث جدهاجتف ةجراخل هذهو ابيبش ىقلت هللا كيبع

 دبع نب ىلعألا دبع اضيإ ءارمألا ءالوه عم جاجا تعبو كلهع 0

 0 ىبكتعلا وربع نب دايزو ىبثرقلا زيرك نب رماع ىب هللا

 تومرضح نم لجر اهبو 2 ةمدرملا أف خول نم جرخ ثيح

 ايلا لخدفا ىنرصألا #ىقوتم ٠ نب ةيجات هل "لاقي روشعلا قلع

 بيبش لبقتساو /دقنع برضف* هجيخنسان بيبش هيباع لخدو

 نم لببقا نيح لكل عم ناكو روش نب عاقعقلا نب وضنلا 5

 بيبش هأر املف هءارو هفلخ لزانم للا باكل ىوط املف ةرصبلا

 مكح ال عاقعقلا نب رضن اب «بيبش هل* لاقف هفرع هباكتا ا

 000 ل تدفقات ودل معلق تيبش دارا ماو هلل لا

 ةادمولل ريما اي بيبش :بافصا لاق .نيعجار هيلا انأو 0

 تا كا زذ 64 0060 نرض- مرا ع6 نايللا ' 2 0, 8 كك 06 لجيلا.

 4) 8 همدرملا. )11ه 2. 0 كيزم, 00 كيرم 7 كبره, 83 كبرم.

 نر © ظ كا (0 علتفتا ى) 2866 هس



  11دقس “٠

 ماشه لق «هذمدرملا وكن نييجونم ةفوللا نم اوجرخ ىنتح او

 ةروش ؛نب عقعت نب رضنلا .هلبقتساو شايع نب ركب هدإ

 مىنام يت * ةضييق يب [ناه نيبيباةيحبت مما

 مدعرفأ هدرطبأ هلوقب ىنعي لاق هيلا رظن 4 ىيح طبت * ىنابيشلا
 ةاردابم كيوس مهل لق* هللا ةجرو ريمألا اهي 0 مالسلا لاقف

 ةقوللا نم اوجرخ ىتح نينموملا ريما لاقف كليو نينموملا ريما
 هللا ليخ اب ىدانف ىدانملا اجمل ومأو «ةمدرملا وكأ نيهجوتم

 مثاق هل مالغ عم سابصم متو رصقلا باب قوف وهو ىرشباو ىكرأ

 دبع نب نطق نب نامثع سانلا ىم. هوهيلا ءاج ىم لوأ ناكف

 0 لاقف هلهأ نم سانو هيلاوم هعمو #ةصغلا ىذ نيصخلا ىب هللا

 هل لاقف نرمي ةزمابلف قاكم* مينمألا .اويلخأ ىلطقا د ني
 نيلبلا عبو ريمألا ما كيتا اج كنتاكي 5 مالغلا «كلذ

 ىنتح سانلا نم هيلأ عيتجا نميف نامتع تابو بناج لكل

 ىنب نم ىدسألا بلابخ .نيررشب كعب جال نأ مث حبصأ

 البكر ىفلا ىف, ىفقتلا عمادق نبا ةديئئارو لجر ىفلا 3١

 بحاص نيعأو ىلاولا نم فلا ىف* :ميمت ىنب كوم سيرضلا ابأو

 كلما قع ناكوي ليج .بفلا ىفررس ناورما نت يشب ليي ل ا

 ه) 8ع 09 همكم لا. 8) 2ءان ريسر تك. 0177 -

 (2120 خريجات ل60 5ك. كحات)“ "2) 07 8 1 90 هذ تأ 9 15

 (060 فقح هرظناف. ©) ةرظنأ». /) 0, 8 هك( 660 دلك 5

 8 © (00 مكيلع. رز 0, ]5 © 60 للاقف. 2) 281 هر م طك
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 اذني

 1 نا زكيس

 0 ىفقثلا ورمع نب ىدعو ىعداولا 0 بعصم ىب ليقع ل:قةف

 نب رفزأ ةاولتقو نايفس قأ نب ةسبنع لوم ميلس ىا نب كبل

 ىلع اوفقوف طرشلا ىلع وهو بشوح راذب اورمو ىوماعلا هللا دبع
 0ر1 ةماعلا سيم ٍيرحأ يرحل كوول و زك

 دارأف مايهتا ىلق هنا اونظف مركنا هنأكف ءبشوح هبكريل بشوح

 عمدبف كيبحاص جوخ ىنح تننا اكهوك اذل اولاعف' لكني نأ

 مينا هتعايج قار املف ملا جرخن مهقلا ركنأف مالكلا بشوح

 همالغ اولتقو بابلا قلغأو لخدو هوك اولكعف فصنيل 48بهذو

 ب نىب تاكا أورم ىتح أودضمو هلفنوذوسد ان انوهبم

 ءذل لاقف انيلأ ٌلبتا كييوس هل لاقق بتشوح طهر نم ّىنابيشلا

 نانك ىتلا ةركبلا نمت كيضتقا كيوس اهل "لاق ىوزنب عنضنت ام

 ل الا مفك مب فاحتتتولا لاق ناقلات كم تعتنا

 هلا كتنناما متركذ هامآ ناكملا اذه نيَدلا ءاضق سئبو ةعاسلا

 ال انيد كيوس اب هللا مبق كسرف مرهظ ىلع 1 ملظم ليللاو

 ءذنمألا هذه ءامد كفسو ةبارقلا ىوذ لتقب الا متي الو * ملصي

 ناكو تراخل نب لذ اوقلف لهذ نب نكتشم وريف اوتضم رق لق

 هلونم ىلا اقرصنم هوفداصف ة:ةالصلا 0 هموت لكاسم ىف ىلصي

 ةلهجو ماملظو ءالوه كيلا وكشا ىلا مهللا لاقف هولتقيل هيلع اوٌدشف

 1 هولتق ىنح وبر _ضسف غنم ّ صتناف فيعض عنع ىلا مهللا

 ©) 2ع«. يعقصلاز 1113 516 17ال9 20221215 1012023 182010. (8 أ

 68 8ك 2ب)) | مر 16[ هنطأ 2) ©: 2 ءا 66 هدض0 2) 0 5

 تب ©8096: كفي 6) © ( 60 امر "لف لافام. ١١ ركز ©5193 66560 15 5عزك

 اذ 2) ©, 6-8 نتم.



 6060575755 2 ذز ز]ز]زذ]|]|]|] ]ذ ]ذاب 7ا46(١

 ب“ زخئنس 1و

 و برض 0 فيعدو فوقي نم رك اهنا ه مهتوبب هنولخلت

 ىب كيوس ل لاكفف افوفر قع لون ىتح لس و أوريس هباككأل لاقو

 زخموستملا ةيرقلا هذه نم انب هلو 1 ىلا ريهأ ب ميلس

 ىلا ريسا ىنح اهنع ليكتا ال هللاو اضيا تريطت دقو لق مسالا

 2 غيلع نولمحت مكودع ىلع هللا ءاش نا اهموش امنا اهنم ىودع

 ةفوللا ,نيدل جال نا ءاوه اب هباخعأل لق مث مهل رقعلاذ ءاهيف

 /مردابي يرخت انب اوريسف ةىث هللا ءاش نأ ةفوكلا نود سيلو

 لبقا دق ابيبش نأ احمل ىلا ةورع بتكو «ةقوللا ىلا احمل

 ندعو لزانملا را ىوطف لكعلا لكعلاف ذذوللا ددرب اعرسم

 0 ذكيسلا بيبش لونو ةرهظلا ةالص باَكَمْل ماهلونو ةفوكلا ىلا

 نم هباحصأو وه باصا مث ءاشعلاو برغملا ىلصف برغملا ةالص

 دويعب رصقلا باب بروض ىنح لش م قوسلا نعد ىهتنا ىنح

 ارقا توثا لق * رصقلا / كانت تييس ةبرض تيار رذنملا وبا لاق

 لق مق ةبطصملا دنع فقو ىتح لبقا رث !اميظع

 1 مدعم عيت هب ليكي 0 ةلييخ ّلكب اهب رذاح ا

 مدقي مهيبأ 0 ل لكن ل 57 0 2 0

 هيف نوامعب ميق هقراغي أرمتك ناكو علا دحسملا اومكنقا مث

 ©) 1ع[. مكتويبز ©, 8 ها 00 م20 منولخلت 5ءدتاطانصأ اهنولخد3

 (8 اهنولخ1حيز. )65  0, 8 ©1060 6. و.. 2 2) ©, 28 6600 12 رقعلا

 (5عل ص8 م051عق) 6225 ١ 2) ©: 1 كك 60 هرصا >52) 0 2 اك

 ةصقفلا مك دتلحا) لكلا ا را روابي“ )0, 8.066
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 ةنعأ ةعمشسنسس كتكمام ىَمل هللاو ليقي بيدين « ناكف دهموذثو دمع

 هاقناف رزغملا نع لا ليخلأ 3 ينس مديشغ اهلف رزغلا نوزخأل

 اهيلع بهذف تويبلا ءارو نم ىراجات ال سرف ىلع يرخن رزغلا

 ةيدابلا لها فاخا ىقو عجرو لاجرلا هنم برهو ةضرألا ىف*

 ىلع خا مت لتاقم هرصق ىلع مق ةناطقاتقلا ىلع خا ىنح ا

 مث رابثألا ىلع مث ةصاصخلا ىلع 4ذخا ىتح#* تافلا ٌئطاش

 هكدد ناحايبرذا ىادا ىلا عفتوا :مك .ءاقوقد  لخد :ئعح. ئضم

 ةريغملا نب ةورع ةفوللا ىلع فلختساو ةرصبلا ىلا رخو باكل

 /بساورذام «نم بانك ءاج ىتح ءيشب سانلا رعش اف ةبعش نبا

 0 هيلع نب ةريغملا نبا ةورع ىلا . اهميظعو دورهم لباب ناققد

 انك ا وراكذف, قاتا :ىدالب لضا 3 نم نابتألا *, راج نم, ارجات

 كات ليقتسللا رهشلا ادع لوا 4 ةفوكلا لخدي نأ تيب

 ( 00 د ىعاسالا تبلآ هر ةكيار .ىرتل . كلذ كمالعا

 ورع لاح راكايناخ لون, :قق عنا تود فانك نم ناي

 لبقا اجل أرق ايلف ةرصملاب اجمل ىلا هب مرسو هجردأت هبانك !

 خيوق ىلا : ىهتنا ىنح ربسي * 5 بيبش لبقأو ةفوكلا ىلا اداوج

 هذه مسا ام لاقف اهنم ربعف ةلجد ىطاش ىلع* ىبرح اهل لاقي
 كاد

 دل 5 دك 2 بل ىفو _ ا علا ادع د لاقف 2 كح لو لالفو خيفلا
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 نا خس 1

 ىتح كيوس © جرو لاق ««ةنوفاخ مهنا دغلب ناك دقو ققوس مي

 ميلع لجو هباككأ ريهظو هريظ ىف ميلس ىنبو ةنيؤم توبب لعج

 ءىش ىلع هنم ردقي ملف ءاسملا دنع كلذو ةركنم ةليح بيبش

 ىتح هقرافي ال ديوس ةدعبتأو ةريخل وحن ةفوللا توبب ىلع فخلأف

 5 ىلا ىهتانا ىتح> ديوس دعبتأو 0 ةريبخلا ىلا اهلك * ةذوللا توبب عطق

 عواحم ماقأو ىك رثف ابهاذ ه ةريشأ ةرطنق عطق لق هدكف#* 0 ةةريبخلا

 ىتح بيبش ىضمو هعبتات هعبنأ 3 اجل هيلا تعبو مبصأ

 نم ربلا مق عفتراو ةموق نم لجو نم ىلع تارفلا لفسا ىف راغا ٠

 ىنب نم الاجر 8 بيضيف 9 ةظلغلا اهل لاقي -نضرا ى نافَح ءارو
 ٠ هنومري اولعجت ضرألا نم دحج ىلا مهطضاف جيلع ليخغ كرولا

 تدفن اًملف مهلوح تناك ءاحرألا ةاجح :ىم ةراجخلاب هباكعأو

 لق «ةقرولا ىنب نم مهلك كلام نب نارمحو ةلظنح نب كلامو

 دبع نب* داير ىب ةكفع نب ءاطع اكلذب ئىتذح فئنخ# وبا

 1 فضلا نع دينا :يف' هالي تح يزعل
 ىتب دحا وهو نودسألا نب رزقلا ءاملا كلذ ىلعو هطفرل ءام*

 ع

 ىب' نقسفي أو هارا نع ابيت ريت ناك ئىقللا يع ا

 ه) 0, 8 ءا 00 جرخو.

 207 82 كك 606117 2 ريو (ة1ع, بص) 72غ لد" ار

 طعروتغ ه31512:00 2.111. )5  0, 8 ءغ 00 دعينا مق

 ء( 60 نك م) 16 16(: © 8 2ك 6 هظطلخلا : 516-113 77عتقن 120-

 ططاضلك 102203 182080. ) 0, 8 ءغ 00 باصاخز 26. !وبيصيق. م) 0
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 نعو وجع هقدياكم :نعو هديجو هل ىحيصن نع هللا هحلصا

 ” د1 5 لك ىلا كلت قنع هل, نيبتسي هئاف سابلا موي ىفقوم

 جاجا ردنا تك : السلا هل تكاصنو

 لك ىف كنكّذص دقو هيف تركذ ام لك تيامهفو هنأرقو كبانتك

 ليفأ ىلع كنطيحو كريمأل كتكيصن نم كسفن هب نتفدصو :

 ىلاثتأ كلقنف دعب امأ

 دكيعس رمأ نم 2تركذ ام نمهف كقو كودع ىلع كتّدكشو كرصم

 اهناف هتلكع اماذ كتدوتو هتلجاع تيضر دقف :ودع ىلا هتلِجَعو

 اذا ذخصرفلا علت مث 2اهنآأف كتدوث اماو «ةنخل ىلا هب نيضفا

 2 تتلو تيصا دقو مْوَح ء كمت مث اذا ةصوغلا كرو كنكما*

 ةحيصنلاو ةعاطلاو عمسلا لها نم ىدنع نتننأو ترجأو ءالبلا

 كتحارج ملاعيو كيواديل رجا نب نايح كيلا تصخشا كقو

 '/مالسلاو 7 كبوني امو /كتجاح ىف اهقفنأت رد ىغلاب كيلا تتعبو

 نوجلاعي متو سارف ىنب نم ىنانللا رجبا نب نايح هيلع مدقف
 ةريفغيصع نأ نب هللا دبع هيلا ثعبو هيواذي ناكف :هريغو ىللا*

 لبيقأو 7لق «ةيحهلاو فطللاب هدهاعتيو هدوعي ناكو © ”,د فلأآب

 ةنيدملا عم اهلها ىلا 1مل ليبس ال هنأ ملعف ىثادملا وك بيبش

 قوس لما ىلا ثععبو هيلا ةلجد ربعف مولا ىلا ىهتنا ىتح لبقأف
 كلذ ناكو مكيلع سأب الف مكقوس ىف اوتبتا نأ خرللاب وهو ذادغب

 «) 1ع. ىبدتباكم 761 ىدتياكم. 65 0, 8 ©« 00 متركذ.
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 نم نف هعم اولتاقو هيلا اولبقا ةبيقنلا «نوميملا مكريما اذهف

 اديدش الانق لول لئاقو امزهنم ةسأر بكر نم مهنمو هيلا لبقا

 ىج 5 ىا ىب ضامعو كيهن نب كلاخ هنع لئاقو عرص ىتح

 ف ةفوللا اولخد ىتح نيمزرهنم سائلا ليقأو ثوم وهو :ءاذقنتسا

 :5+ فش نب ناكل انا بنكعكو قمنا! نما ل ا
 ربخا ىللف دعب امأ ةريهز ىلوم تبات كلذب ىنتلح فنخ# وبا

 ىذلا دنا نم ىلبق :ئميق تجين ىلا هللا هكلضا ريمألا

 مهيف ا مالا نيغ تلفت نترك اذقذ هودع ىلأ هيف ىنهجو

 مهنع سانلا 0 صولا تيأر !نأ مهيلا رخا تنكذ هب

 10 لكب ونعلا ىدارأ مدقلو كلذك لزاأ ملف ةطرولا 4تيشخ 5

 دلاج نب كيعس ىلع #مدق ىنح ةرغ ىنم بصي ملف و ةدارا

 خلجكعلا ىع هنيهنو * ةدونلاب ام هترمأ ىدقعلو * 2# هيلع هللا ةخيححر *

 لكعتو ىناصعف ةةماع سانلا ةعايج ىف الا مهلئاقي ال نا هترمأو

 هيأر نم 2ىرب ىلأ ىيرصملا لها هيلع 7تحهشأت :ليذل ىف مهيلا

 ؛ةهنع هللا زواجت بيصأف ىضف عنص ام ىوعا ال او ىار ىخلا
 كلئاقر تيار" مهل. كعفرو "ىلا مهتوعدو كلرنف كلا ضاشلا

 انأو الا كققأ ابق ىلتقلا نيب نم ىقاككا ىلمحت تعرص ىنتح

 قا نئادناو كيلا "انا ةكرعملا نك ليم نمار” ىنع مهجحيا

 ريمألا لثسيلف اهلثم نم قاعيو اهنود نم لجرلا توي لق ةحارج

 ©) 07 5 عا 0 دويحلم ا. 6) 00 هدم. هز د1ع6 760 هر 5

 © 510 لكقو دولاع 1 42) © 5 6 تيار
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 كر نك ياس

 هلدل ايهت عيل رمآا رجلا ؟بيبشا لود امل لاق ويشج ني رع

 هللاو ىق لق كل ام لاقف هنول ريغت كقو لبن مث ناقهدلا دىعصف

 مك لق هد لق ال لق كعب ءاوشلا غلبأ لاق ريتك عمج كءاج

 تاه لق قسوجلاب اوطاحأ ةدللاو ىق لاقف ىرخا ةفارشا فرشا

 هباكعأب ىلصو ًاضوت غوف املف 4مهل هثرتكم ريغ لكأي لعجن كءاوش ة

 ةنميملا .[ع تدنأ نالف اب لق مذ اهبكرف اهوجرسا معن لق ةلغب

 0000121 قي تينا ناصنللقو ةيسيئلا ىلع نالق انا كنأو

 1 مككج وفو مهيلا يرخضف لاق مهعوجو ىف بابلا متفف ناقهدلا

 نيبو مهنبب راص 6 ىقهفلا نيعجري هباككأو ديعس لعكاف

 انآ ناحدنه رشعم اي .لرقي ىيعس لعجو لق ليم نم ون ريدلا
 000 151 نيقوباودبا عما ايريس مجمو * ىلا ىلا نارم: ىذ" نبا

 هلكذأ رف نا هللا كينلكتا لاقف داصم ىلا بيبش رظنف هيلع :نوكت

 نب كبعس اكتأ) فسكت لاق « ىلحاو لبتق هلا ذدموي مهيب

 معادانو ىلا ىلا سانلا اهيا لوجلا مهادانف لوجنا اونا ىتح كلاج

 كلع دق مداقلا اذه مكريما نكي نأ سانلا اهيأ ةنيل نا نب ضايع

 © 2 عنصف ماعطب اي مز 26 ل ب 2 ثركننم».

 ©6) 0, 8 ءا 06 مهب. ) 1ع نيفيس كلقتو هعرذ سبل. ر/) 0

 1866 00 لاق» م) 266 تنا. 22 0 مكحر 8 © 00 ملت 0
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 اال 2ك هش 2 يع

 0 0-0-7 ع نايس

 نا نس 1

 كجرسلا 22 ور كوس لأ كتمععم ا لاكش كب غلب اًملف

 بيبش ىلا يرخا هل لقو ةواقن سراف ىفلا ىف هتعبف م

 توسل 0 اجولا ىف « هيلا لونا رق ةرسيمو ةنميم ٌلعجاو هقلاف 2

 جرخم دعبتت الو هعلف كل ابيبش نأ هغلبف ةكبسلاب ركسعف

 : باكحلا رمأو توملا ىلا نوقفاستي .امتأكو هوك لبقف .لبقا دك

 توب الا ىداثو ةةخضبسلاب .ساننلاب ركسنعف ىطق نبت نامثع

 ىلا جوخ ف ةفوللاب ةايللا تاب كنجلا اذنه نم لسجر نم ةمذلا

 3 نأ ناكرلا دبع نب ديوس رمأو ةضبسلاب نطق نب نامتع
 ةرارز ىلا هباحصأب ربعف ابيبش ىقاي ىتح هعم ىيذللا «نيفلألا ىف

 10 لْوْنو لونف 0 ببدش كياشغ ىف هل ليق ذإ مهضرخيو مهتبعي وهو

 َُن ١ ربخأف ةرارز ىصقا ىلا ىضمو هتيار مدقو هباحصأ لج هعم

 وهو تارفلا ربعذ ةضاخم كجوو ككرتق كتاكمب ربيخا كق اييبش

 عارت امأ هم8ل ليق مت هب تدذا ىنذلا هجولا ريغ نم ةفوللا كيري

 /فررلا راذاىا ابينس ناو ةانادق اويكرف هباحصا ىف .ىدانف

 و دكْيَسلاب نوركسعم مهعمجأب ةفوكلا لها نا هل ليقف ماهلونف

 نأ اومهو ةاولاجو ضعبب مهضعب اص بيبش ناكم مهغلب املف

 ىف نامرلا كبع ىسبب ديوس نا مهل ليق ىتح ةفوللا اولخدي

 : ىنربخأو ماش لق  «ليخل ىف جلتاقي وهو مهقحل ىق عراتآ

 )56, 1 1 60 هد“ )١2 © طا اك ©0 عكرشلا ف2 2ك

 12051١ بييش ىأ جوخأ هل لاقو (510). 2) 8 ءغ (0 1252. دياكعاو.

 6) 262 مهرس ي/) © 6 066 قرزلا“ ىزر © 1 كه 66 اه لونف

 )84 اولاحو 1١ه 8ر1 كام نا



 9 نإ زخئس

 سوبرق ىلع اهعضوف هتوسنلف فخأو نارم ىذ نبا ءانأ ىلا

 اتيم رض هغامد طلاخف فيسلاب هممعذ بيبش هيلع لجو هجرس

 لزنو * لزمل ىلا اوهتنا ىتح ةلتق لك اولتقو شيلخل كلذ مزهناو

 اهيا * ةنيل قنا نب ضايعغ عادانو ىلا سانلا اهيا ىدانو «لولمل

 أ نوميملا مكريمأاف كله دق ءمداقلا مكريمأ ناك نأ 0 سانلا

 نم لمح ىتح !ديدش الانق لولل لئاقف تنمي رث ءىّتح كرابملا*

 ركسعلا كلذ ملعا ّلف ممدقو انثرم ىئادملا ىلا لمحت ىلتقلا نيب

 ىنب نم كيهذ نب كلاخ ذتموي ءالب سانلا ثشا نم ناكو ةفوللا

 < ثوم وهو هاذ ةندسا ىتح ةنيل ىنأ نب ضايعو خيواعم نب لفذ 10

 2 00 ل بك 7 لأ مث زوولا [رزأوب هبا مترا كار ردد

 نادغب قوس ىلا ثعبو خرللا ىنع ةلجد عطق ىتح بيبش لبقأو

 000 دف ةيوناحت مهنا: مغلي اكو. مهقوس مهي قبلا 3 عنماف

 لاك دارنا ىلا !ىما اورتشي نأ نوديرب هباحصا ناكو مهنموي 5

 لوأ ةاوراسو ةفوللا وحن مهب ذخا رث ل مهل 0 ءايشأو

 نعد 18 : ذأ ردع لك قحلا قلبا رقع اولون ىنح ليللا

 /: يبق نيبو كعس نب روع مامح نيب تابف دكغلا ىم ريسلا

 2 26 عومزهف». م (): الف ك1 00 لاعكد 62 175 ©12 ترا 00

 اذ كل 126 هزه. ١ 2) 0, 2 60 كرايم ا ريمالا وهو 0-6 11 0 00

 اد يل رز 266 لخفو..  ى) 0, 8 كغ (0 هدصن, ١ )26 رارقلو

 )0 ذورسلأ نارك 82 6 0 نورا زا أري 3. ةاتط78 ص. 1,1, 56و 1.1, 1
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 مهل ذختيو ا ام 3 ىرتشي نأ ءاهناقهد وهأو 6 ايطببطق

 غرفي ملف فلغأف بابلب رمأو ايطيطق ةنيدم لخدو لعفف ءادغ

 ركسعلا كلذ لها ىف ىلاج# ىب دكيعس هاتا ىتح ءادغلا نم

 5 دنصت>ح> نم اوذد لق نيابقم دنثل ىلا وظنف ريسلا نافهدلا لعصت

 لاقف نوللا ريغتم كارا ىل ام بيبش هل لاقذ هذول ريغت كفو لونف

 لف ساب: هل, لق ةيحان لك نم" دونلللا كقتءاج نق 4نددللا

 ءادغلاب ىتأو /بابلا فلغا سكقو * هبرقف لق معن لاق انوادغ كردا

 مهلا مث هبكرف مل لغبب اعد رث نيتتعكر ىّلصو ًاضوتو و ىدغتف

 0 ةكلتعت 02 جوخ 0 جتفف باملاب رمأف ةخنيدلا باب ىلع اوعمتجا

 اوتبتا 8هلح م وبا انا ميكلل مككلل الا مكح ال. لقو مُييلع نيخ

 زوعطقتا اتق «:بييشا 21: ايلف 0 أر ةلكأ ٍه امنأ 3 ام 0

 اضارعتنسأ عوضرعنخسأ لاق 2 اهعبيج م اهلك هليبخ كفن "0

 ه) 2ع(: رورملا ناري, 0,8 © (00 فورلا ىروص. 2 2) 060 ايطنلطقلا

 6 علال 0 0 ,5 6 ©0 اناهج | 2) © 2 كك 26

 ء) 2«. لويخل. نير 0 قلغاقر 8 ع6 006 بابلا قلعت الإ

 5 ©« (00 اولغنتف. /) 2 016 26م © ك 6060 206 هكردمز

 1213 5215. ©0010. ملدا , درجات 1ط3 101. ١.1 20776 وأن ىلاكاصلا وبأو

 ةرجانل 1طد الطفل ع. (1؟1نو عد ص. 287, هل. 801.1, 10 كاكحضلا و بأ.

 2) 2ءا. ءليخ“ ' 2) 26 اهقلكي. 0 0105© )١72

 (31ء20357 هل ظنك ل5 تزل إ © 0 أورسكنأو. 7 0

 6غ 60 2 انقيل.



 9 با ذشس

 بْيبش بلط ىف ليدل لبقأو «عبضلا ناديح مهنع ٌدحو عبسلا

 ءاجو هيلع ىدنخو هكسع مزلف وكردأت 0 كلا ارؤتنأ ل ىدح

 ماقف اريمأ ةفوللا لما ركسع ليخد ىتح كلاكاملا ىب ديعس هيلا

 مكنا ةفوللا لعا اب ناز يلع و «هللا كبح ابيطخ مهيف

 اراك اكلط ىف ا ةدلتنا كريما مكيلع متبضغأو :مهنهوو مثرجاعا لق»

 او.سكو مكدالب اوبرخ دق و نيريش ذنم «فجعلا بيراعالا

 الا 4# اهنوليازرت ال ىدانكل هذه فيج ىف نورذاح متنأو مكجاخ

 مكدلب ىوس ادلب اولزنو ةمكنع اولحترا دق مهنأ مكغلبي نا
 عمجو هعم سانلا بخأو يرخ «مهيلا «هللا مسا ىلع اوجرخا

 كيرا لق عنصت نأ كيرت ام لو هل لاقف ركسعلا لها لييخ هيلا 0

 3 كنا مك لودل هل لاقف ليخلا هذه ف بيبش 'ىلع مدقا نا

 و نمدقيل هللاوف هل مرحصأو مهلجارو مهسرف «شيلل ةعابيج

 هل لاقف كل ريبخو مهل م كلذ ناف كباحصا قفت الف كيلع

 ا” نسل كلا ىسباويعس اي 07 ١
 ن

 نم رضح نمو هللا عمم اذه كيأر نم ةىرسب انأ ىأر تي

 ريغ نكي نأو هل ىنققو هللف تعبصا نا ىيأ, وه لاقف نيملسملا

 كقو ةقوكلا لجأ فص ىف لولل فقوف لاق «ءارب هنم متانأف ا

 ا لإ نب ضايع مهتنييم ىلع لغجي ىدنأل نم مهجيخا

 ىسشاورلا دي ابا فع نب ناجرلا دبع مهترسيم ىلعو ىدنكلا

 جرف نقلاح نب 2 مدقتساو مهناعامجم 0 لوم فقوو 20

 نر (0) 2 ©1620 هوانت لاجف ١ زا ©8126 07 نما طاق

 بكعلا , 26+, ا ) 607 2 2ك 60 اهوليارت“ 690750

 سانلا#" 7) 0 اوكضاور 8 ه6 00 اوكضو. ىي) 6 مدقدل.



 “أ اممم 41.

 انيلعو ةيروركل بلط ىف ©و ارجات سانلا عم تنك لاق رصيق  هوأ

 لوني الو ةيبعذ ىلع الا ريسي ة6الذ مهعبتي لعجث كيعس ىب لوم

 اهريغو ىخوج ضرأ ىف برضيو هعدي بببش ناكو قدنخ ىلع انا

 ىف اباتك 4هيلا بتكف حمل ىلع كلذ هلاطو يارخل وسكي

 ةاكوجوو رصملا لها ناسف ىف كتتعب ىلاف كعب ام 6سانلا ىلع
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 1 اوجرخن ريسلاب سانلا رمأو لبلل ىلع كلذ فقشف ميرم ىا ةويدو
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 نأ. ئمسرلا ارق ؛ئنادمهلا ميعن نب ليعامسا متل 5

 هيلا دهعو 0 هردورع ديالا يا جاجا
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 5 نآ ةنس

 ةمكلبن اوكلصأو اومضقأف * اولونا هباحصأل لق كلذ دعب هرفز

 لبقا هنأ مث «كلذ اولعفف اولونف اوبكرأ مث نيتعكر 50 انك

 جكسعب 2اوغيطأ رق* ليللا لوا ءامريب ريدب اهيلع مكتأبع ىتلا

 ركسعلا لها لخدا دقو دعم ءانلبقأت لق* هاولبقأف مكترما امك

 رغاوح عشو أوعمس ىنح أورعتت ايف /انونمأ كفو ميلا مهتكلاسم

 ةانطحُأل ميصلا 2ليبق هيلا انيهتناذ مهنم ابيرق رانلويخ

 اننولتاقي م اذاف بناج لك نم #2ب انحيص* رت مهكسعب

 يى

 ميلا دل تعب ابيبش. نا رثث 1 ليغلاب 'اننومريو بناج لك نم*

 هديل ّلخو اغيلا لبقأ نأ ةقوللا وكن نم مهلتاقي وهو كاصم

 انلعجو هجولا كلذ كرتو هيلا لبقأف 7: ةفوللا ىلا * فيرطلا ليبس

 2و ”انحبصأت انحبصا ىتح ةتلثلا هوجولا كلت نم مهلتاقن

 ب 11 ىبأ انف نويكاصي اولعجت انكر ثو انرسف اعيش مهخم ليفت

 انعفتراف مكيلا يرخأ اودكجصا ةقراملا ةباصعلا اهتّيا نيا رانلا بالك

 انذخا رث ةادغلا انيلصف انلرن رث فصنو ليم نم اوكن مهنع 4

 اولبقأت اهيلي امو ابارجرج ىلا انيضم رث «زورلا زاب* ىلع فيرطلا

 ةضاغ* ىعدي انل لوم هىنتلحخ فنخ# وبا لق «انبلط ىف
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 2انعبنأف متعطتسا ن أ 2وكسع شعم | اولخدن ىتح عفاتكا نيملسملا

 رشاعم اوبكرا بيبش انل لاقف «ليم نم بيق الا دجدري ريدب

 ام نوم رهف ف عنع هفرسن ام مهيلع نيكلم مهب نيظام «, هللاو

 اولخدي نأ مهباكا مهعنمو خكسع ىلإ اوهتناذ مثكسع الا ةم» مهل

 وانئاكع مهتربخأت مهتلثا لق 5 نويبع تنذناكو لينلاب آب نوقشت 0

 ىنيذلا خكلسلا هذه ع

 عضوو 4 ةرارشل ويدب © غانيقل

 ءةرارخل ريدب تناك ىتلا ةحلسملا هذه ىلا انعفد نأ املف قيرطلا

 ىلع ناولح ىلي امم ئرخا ةكحلسم

 تعيتجا ىتح رخألا ماسملا نيعجر مهتعامج ركسعب ةانقكلاف

 0 مكنع اوكاضنأو اولئاق مهل اولاقو ,يكسعلا لوخد ,مكسعلا لأ اهعنمو

 ىدنللا و نيس 58 ودرج /ىتلحو فنذ# وبا لاق ««لينلاب

 ىتلا ىلع ركح ىب مصاع 7نيترخالا نينتكلسملا لع ناك لق

 نا اهلخ :ئرخألا» ىلع ننوكسلا ةترابملا نوم ل صاوو نود

 نإ ءافرطضا !ىتح انئيلع ليج بيبس لكج حاسملا تاعمتاجا

 ا: ىأر املف مهنع خودر ىنتح لبنلاب ركسعلا لها مهقشرو ىقدنخلا

 ىلع ىضمف م وعدو | ريب هيدكاتل لاق مهيلا لصي ال هنأ بيبش

 نيج بابيق ت1 ابيرق ناك 5 د ناولح وأ فيرطلا

 نب* نيسح بابق تناك امناو ةرازف نب رحب ىنب نم رفز نبأ
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 لذا هداج وو ريد لزن لن 5 :نيعس !ىب' ليكلا نا هتربخأف ' هنويع

 انياود ىلع انقلعف انيمأو ةيبعتلا هذه انابعف كلذ دنع انادف

 ةىرتما لك رسيبو * أاوبكراف مكبأود كتحءيضق آنذاف اورسيت انل لاقو

 ام مكنم ا لك رظنيلو تا 6 دانو ممأ ىذلا تريبهأ عم مكنم

 اذه تميبا نا كيرا ىلا هل لاقف انءارما اعدو هعبتيلف هيما همأي ة

 ىتح مهقوف 6 ىم عفتراف مهنا ءداصم دهيخأل لق رث ةليللا ركسعلا

 ار ىماما خرم :انأ 00 نكح لبق 3 ل 0 1

 بناجلا * ىلع مكنم 0 0 0 0 لبق نم لدعم

 مهيلع ن دركتو نويلمكت مهنع أوعلقت الو هيلع 2 لمج ىنذلا

 8 تيمضق اذا ىتح هعم اونك ىنيذلا نيعبرألا ىف انا 0

 نإ انييدنا ىنذح ءانجرخ نويعلا تأده ام أ ليللا وأ كلذو

 اف ةنيلا لأ ىب ضايع مهيلع ةكلسم 9 ميقلل 6 / ةرارضلا ريد

 ىف* بيبش وخا داصم مهيلع ليج مهيلا انيهتنا نأ الا وه 5

 اييبش فدسي نأ دارا ناك كفو © ببيت مامأ ناكو الجر نيعبرأ

 الع ىقل اًملف هما امك مهئاو نم مهينأيو مهيلع عفتري ىنح
 انلمحت اعيمج مهيلا انعفد انا مث عولتاقو ذعاس ةءاوبصف مهلتاق
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 نأ ونس 2

 مهيف بكا 2 أوردكسعن ٍركسعلاب جرمأف 6 قفأآلأ ةعبرأ اوجرخأت

 نم ةمذلا تكوب 5نا جاجا ىدانم ىدانو اولحترا رث ليحدلاب

 ديعس نب ليل ىضف لق افلختم ثعبلا اذه نم هانبصإ لجر
 هنملقم 01 ىدتنلا فيل ليأ نب ضايع هيبدب نبي مق كفو
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 5 ىنحأ ىسبأ هيلا تنعبو هاككلك اي مافاف نتاحللا رك ىندح جرت

 رجل نم سانلل عضوو رد ىفلاو نيلغبو نوذربو سرفب 4ريفيصع
 اوءاش ام سانلا باصات اولخترا ىتح مايا :تلت تاقك ام فلعل

 نأ 0 0 ريغيصع ىأ نبأ جل عضو ىنللا فلعلاو 0 كدلذ نم

 ىخوج ضرا ىف هبلطف بيبش رثا ىف سانلاب يرخ دكيعس ىب لج

 ٠١ نمو قاتتسر ىلا قاناسر نم يركيف ةبيهلا هيرب بيبش لعجغ

 «ةباكمإا ل21 وفم نا ةدارأ دل مكعحا ذو وسط ىلا ج بسط

 لعجن ةيبعت ريغ ىلع سانلا نم ريسي ىف مداقليف هيلا لكعتيو

 هسفن ىلع ىدنخ#* الا لوني الو ةيبعت ىلع الا ووسيب ل لركلا

 2“ اورد خليل تاذ هباكحصأ ورهأ بيست ىلع كلذ لاط املف و اقدنخ

 ةريدب نك اناعد ابيبش نأ ظيقل ىب ةورق ىقكحخ فنخ# وبا ل

 الجر هباحصأ نم نيبعبرأ 0 ىلع لعج لجر ذتامو وتس 7 امربب

 نب لوس كتنعبو نيعبرأ 53 اداصم هاا لعجو نيعبرأ 3 وهو
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 51 بأ ف عس

 تيركتبل ابيبش 0 نأ ةليللا "تين اولقو* ئتادلل نم ازيع بقل ع

 نب ديعس ىب لوجلا 0 ٍجاجحمل ىلع لفلا مدق املو لاق

 00 دصنلا ةابن فن وبا لق <« ىحنللا وزع, نب ليبحش

 هتا ايل احمل نأ ىلنكا ٍميِدَخ نب ليضفو ىسبعلا مئاص

 واود 0 يرخو دنلملو ركسعلا عيض ةروس هللا عبق لاق ّلغلا 5

 وبا لاق فدتعغ قَوع مث هسبح لق دعب 6 نأكو هذعوسأل هللاو اما

 وفو لزَجلا امد اجمل نا َييِدَخ نب ليضف 4ىنتدحو فنخم
 اذاق ةقراملا هذه ىلا ءيورخلل و سيت ىلا لاقف_ فيعس: ني نامتع

 رولا ىاولا ماجحا مجكات الو ىكل ةلجع لجعت الف جتيقل

 معن /لاقف ةيواعم * نب ورع ىنب اخأ اب تنا دلل تيمهذف لف 0

 دبع ريدب ركسعف 0 رخآق ردل لقد تمي: ىف: ىيمألا هللا حلصا

 7 ريمألا هللا حلصا لاقخ سانلا كيلا جرخلا 1 ىنح ناكرلا

 ناف موزهملا ليلفملا دنلإل 61ذه لعا* نم ادحا ىعم :نتعبت

 7 لسلاو كعفني * ال نأ تيشخ دقو عبولق ليخد دق بعرلا

 آلا تنسحلا نق الا كارا الو, كل كلذ .ناف هل لق ثحا , قنم 5
 ثعبلا سانلا ىلع اوبرضا لاقف ىيواودلا 0

 ”د1 لج فلآ عير لك نم سانلا نم* فآلآ ةعيرا اوجيخأت

 ثعبلا اوبرضو نيواودلا باحصا سلجو ءارعلا تععمجت كلذ
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 نا زكنس 11

 هيلع اولجو ةضرعلا ةدل اوكرت ىتح عيلع «ليخ هباحسأب

 لوقيو 0 برضي بيبش تا هعم

 اكاكلدصأ اتكطصا ناتلتتج ءاكايت كني رمعلا كني نى

 0 لمكتف ةوقلا لعأو ناسرفلا مزه كقو هكسع ىلا ةروس عجرف

 قدعتو هليخح كفو جيلا ع ةدف * نئادملا وحك ءهلب ليقا مىتح

 هقكلي نأ وجيري وهو بيبش ' هعبتأو :بيبش هيف "ىذحلا ”قيرطلا

 ىف ريسلا فأن ركسعلا لها هتيزهب بيصيو هركسع بيصيف

 ىلا ىهتنا ىنح بيبش ءاجو اهواخرف* ىئادملا ىلإ ماوهننفذ عهبلط

 ىأ نبا يدحر (ساسلا خد ندر هللا عدت - تويب

 ٠0 قوف نم اومرو لبينلاب سانلا متامف ىثادملا لها ىف * :ريفيصع

 اذاولك ىلع رس نئادكا ع ءنامقإب تيفي عفتراف ةراجالاب تويبلا

 ىف ريسي يرخ رف ءاهذخأ ححلل ءةريتك باود اهب باصأن

 نئادملا ىف دنمل كلذ انيبف تيركت وحن ىضم رق ىخوج ضرا

 نأ كيري وهو اند لف بيبش اذه اولاقن » هنيب سانلا 1 فجرأ نأ
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 د١ ىوعتا ىحا هييامكا ىف يرق كيلا لبقأ نق لكن ادرس

 نيذلا عناوخا عراصم اونا رث اولصو «اوأضوتو هب اولونف ناورهنلا

 0 | دتو ةناوخالا اورفعتسات مع ةاكلاط ىلا نب يلع هلق

 ناورهنلا .رسج اوعطقف اوجرخ رث ءاكبلا اولاطأت اوكبو هباككأو ىلع

 ا ' اتارطقب لون 00 قروي ءاجو 1 يقرشلا هبذناج ىم اولزؤنف 5

 لكك هناك سوور اعهخ ناورهتلاب بيبش -لزنمب. 4 هثربخأف :هنويع

 مكنم ارفستنا آلا رهط ىلع وا نيرحّشُم نوقلُي ام لق همنا مل
 الا لجر ةثام ىلع نوديزي ال هنا تتح دقو م مكيلع اورهظو
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 ةروس يلا ىهتنا املف ةتيبعت ةاوبعتو هلويخ ىلع 8 اووتساف ب
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 نا ذخلس مك

 تك م ىسحا نقف, لما امكا لبو اذه ص ند ل

 اذاف كيلع ىذلا تيضقو حةالبلا نتنسحا ىكفقف دعي امأ هيلا

 ىلا بتكو «مالسلاو كلها ىلا اريجأم لبقأف عجولا كنع فخ

 نا اقيلخا ننك 4 قروب 7 كيانف تعب مآ (ةاكبا 07 قروس

 5 ثععياف انك كانا اذاف ىدنج نالذخو ىدهع كرت ىلع رت

 هم كتاف ند هل جلا ليخل ىلا ابيلص كعم ىمم الجر

 ىقلت ىتح قي رس م كيلع هب مدقيل هر لجر* ةئام سمخ

 برثمل رما للضفا ناف كردع ٌثكو كرما ىف مزحاو ةقراملا هذه

 0 كا ةروس ىلأ املف « مالسلاو ةديكملا « ئسح

 0 مهنم 0-0 سراف فلا اهب ناكو ىثادملا ىلأ ةيمع نب 6

 ريهمأ وهو *  ريغيصع قا ىب هللا نتيع ىلع لخف ار داما 00-7

 ىلع 2هلجو غرد فلأب هزاجأت هيلع ماسف ىوألا هتراما ىتادملا

 ىتح هباحأب لبقأت هدنع نم جوخ هنا رق اباوثتا هاسكو سوف

 بلط ىف يرخت ٍنورسهم لبابب. ءركبا نم ةروس لع ول لف

 اةبيبش ءاجث هبلط ىف ةروسو ىخوج ىف ليج /بيبشو بيبش

 كوو و اوزركتو نتادملا لها نم ىئصحتف ىتاذملا كك نا 0
 كنج باود اهب* باصأت نىتادملا لخدف والا نئادلا هيلا

 اذه هل ليقف قاف توبدلا ا!ولخحب مو هل رهظ نم ه 7 لتقف 1 ةريقك

2 ٠. 3 ٠ 
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 81 نبأ زخخئندس

 9 ّ تأ 8

 نيرشع 0 جا ةبشتحتف ان لاذ م“ دالك هءلهماف هديرذ كنك

 هوأر املف قيلع عفتراف نيرشع ىف بنعق يرخُت 2 جئارو نم ه جنف

 ليحو نوللسنيو 6 نوضقنتي اولعج عجتارو نم مهبتاب نأ ديري

 اوفشكناف بيبش جعيلع لجو اوزجاكت مق ناكرتعي ضرألا ىلا اعقوف

 كر لكو هقودربا ع .لزنق'ناورك هلا لاقي هد .مالغ“ نايفس قو

 1 هقود" لئاقف بيبش باهصا هب: طاخأو نايفس يبكرف قالوم
 1 د

 ربخا ىلاف دعب امأ جاجا ىلا بتكو اهب لزنف فورهم لباب ىلا 55ه 55

 نيقناخ عتقحل ىنح ةقراملا هله نعبتا ىلا هللا هحلصا ىيمألا

 نأ كلذك نحن انيبف هيلع انرصنو هوجو هللا برضف جتلتاقف

 3 تلذذ ةوموهف سانلا ىلع أوليحت نع انيتع اوناك موش انا

 ليلو اهب وانا ءاهف* قورهم لباب ىب- قاف اًقترم تلمكق نقلا ةك

 ىنأي مل هناف ةرجبأ نب ةروس الا اوفاو ريمألا ىلا ٍهِهَجو نيذلا
 ال ام ليقي ىناتا 6قورهم لباب تلون ام اذا ىتح ىعم كهشي مو

 لاق باتالا اجمل أرق املف «مالسلاو رذعلا ريغب رذتعيو فرعا

 تر 07 25 1 00 020: 2) 8 66 2060 25 جئارو نم عاناف» 2 6

 رو روبل 2 اين 13 6 00 .ثنتمت ,©60)42  8261600 اهيفايسا» 2) 7ع[ نرظ

 0 0 8006 060 نم تروس ير 261 اق /) 1ءام ركلا 560

 مهات116 هددغع أ ]د1زخقب ةعان. 111 ©عاع11 رجب. 2) 07 1 ا 6 هقرعأ.



 ل فس مكب

 حاقس 5 نيقناخ :قحاف بيد كلط 8 5 لح راق نابقس لا عف

 ىذإ نم ىبعتشل نايفس 2 0 مزاخ هننمبم ىلع لعجأ 04 لبج

 ركاصأو ىناييشلا ةربص نب يدع هنرسبم ىلعو 8 ناوهش نب ورع

 هل نمكا دقو .دءاقل هركي هنأك :ىتح منع. عفترا رق تيب كا

 0 وأ املف ضرألا نم مز ىف © نيس ويخ دعم اداصم * داخا

 هللا ودع بره أولاقف 0 اقرشم ليكلا حفس 3 ىضم 00 ةباكصأ

 اولجكت ال سانلا اهيا ىنابيشلا ةريع ىب ىدع هل لاقف هوعبئاف

 يدك اوسيوكم راك ابطا سو صا 5 اع ا

 ملف انتوفي ىل هبلط 2 ناف اّلاو هانرذح ةدق انك انيمك انل اونمكا
 1 35 ع

 م كف هنا بايب ىأر املف رانا ٌّق اوعرسأو سانلا هنم مي

 رخ موزاج دق نأ 00 37 0 5 فطع نيبمنلا او ١

 35-5 9 :يلاعلا ص تستف ةخجرهلا تسناكو لحا مهلتاقي ّ

 محلا نوط ىنتح انسح ماديدش الانق جلئاقف لجر ىنثام نم

 15 هباحصأل ميلس نب نيوس لاقف « هباكتأو 7, بيسش نم فصنتنا *

 هتفرع نمثل هللاوف ةيلاعلا نأ ىبأ موقلأ و دمأ 3 لدحاأ 1م

 امأ خد سانلا فوعا سس انأ بيت لاقف ءلنق ىف + 7 ىسفن نديجُأل

 ناف كلذ هناف خيمارملا هنود ىذلا رغألا سرفلا بحاص ىرت

 ه) 266. لبيك ٠ 3) 11 طهمز "0, 8566 007 ناريس

 6) 1”عا نسيسمخ دعمو داضم 4 افرششنم» 6ه) 0, 1 عا (00 0

 يز © 40 كك برضد 1 برضي (9) 1[عدحو اع () ريستو 207

 16غ 0 1 رسمسمل» 5) 2812 0 2) 0 2 ك 60 هل
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 1 بأ نس

 متقثوو متبصا لاقف خبخ هباحصا هربخأت اوكلطصا دقو «بيبش

 ه«ةفئاط تماقأو* ةفئاط هعم تجرخف لحترا ابيبش نا رث ؛متنسحأو

 01 7 ملحا رخ نب ميعاربا دعم كتموي* جرخو ةةذكناج

 ىف بيبش ىضمو قيف الزان نابيش ىب ميت ىنب عم ناك ويقصلا
 مكان متمرأ رث ىخوجا نضرا' .م مىخو  لحصوملا ' نضرا 6 ىنادا و

 ارك ردبخ ىف عدلا ةيلاعلا ىلا ىبن نايقس ليقأو  ناكييرلا

 ىف اعجار لبقأف ليفقلاب مرمأف ناتسربَط اهب لخدي نا رمأ نك

 فنخ وبا لق 6« ناتسربط بحاص اصف سراف فلا نم وحن

 انا لجل باعك نا ىدعتتل ةيقلع .ىب هللا نبع ىشتح

 ىنخح+ 7 مقا مت* دكعم نميف ةركسللا لونت ىنح رسف كعب امأ 0

 راتعشتلا ىذ نسب ىنادمهلا كيدي نب تثراشلا 00- اناني

 بيب ىلأ مث رظانملا ليخو وسم نب اص لنق ىذلا وهو

 ىدونو ةركسدلا لون ىنح لبقا بانللا هاتا اًملف «هرجانت ىنح

 ا ادالا ١ تافرتبا 8 عنا ٠ نتادلاو ةقوللاب قريع ب ثان نشيجا ق

 نا نب نايفس فاوب مل ةريمع نب ثراخل شيج نم لجر نم 5
 الا لديتح هعنأو ونا .ئتح :اوجرخ لقا «ةكسدلاب ةيلاعلا

 00001 نفل موتعلا زجبأ نب ةروس 8 قيلع ةقم» نسخ اوناكو

 ثلععبو هنع اوفلخا دلجر نيسمخ ىم اوكذ الا هوقاوف مراد ىبأ

 كينتآ ىنح ركسعلا !حربق ال نأ ةيلاعلا نا ىب نايفس ىلا

 ىلإ طش هرظإ كر لذ دعاناجل طك دكحاح (514) 2 0 ] ءأ

 ©6 كيموي هعم. 4) 1ء6 ىمحلملا. ٠ م<) 0, 8 ء[ 06 ىئدا.

 000 داكانإا و 866 علوا 0:)17ر1137 166 مقافم 0 14) 01
 6[ 00 م) 2666. 125 كيسوي. 2 م



 با خخلس مكه

 ىىيراغ نابينش ني امين دانس يكب 2 اذاف جفسلاب

 06د 8 ىحلا 0 ناكل مب 0 50 04 نأ نورد 52 نيمبقم جلاومأ

 نيتلت عانم ل :غفقف 0 كلت هناس رد 6 خيلع لي عقب رعشب الو

 نم الون انك 7 ناذللا مصاع نب ةربوو نسل نب رااح خيف اكيد

 5 حفسلا نك هم ىلا بيبش ىدضمو ««لاخاب اقكلف ريدلا

 ىلع لتاو .نب ركب نم ريحلا باعصا نم لحجر فرضاو اب 00

 /ةنااصلم ةناككإ لع دا يبس فلكدسا كفو يرش كاكا

 نايح نب مالس عيلع فرشا ىذلتا لجيلا كلذل ملاقيو كيزب ىبا

 3 نو 2 هللا لوق 00 را مكنيبو اننيب نارقلا موق اب 801 ]0

 10 معلب مك هللأ ملك عيسي 0 هرجأق َكراكتسأ نيكرشملا ن م

 مكيلا جرن 31 جحيصن ىنح 6 أوفكف 7 جل لاق ىلب اولا 5

 اوضرعت ىت> ههركن ءىيشب مانل اوضرعت اليلل مكنم انل نامأ ىلع ظ

 انوامدو انلاوما مكيلع تمرح هانلبق ىكن ناف اذه مكرما انيلع ||

 متيار. رت اننمأم ىلا انيغددر هلبقت' را ىيكن ناو انوا 7

 اة اوجرخ اوحبصا املف «ملآ 2اذهف هل اولق مكنيبو اننيب اميف مكيأر

 اوليقف مثرما هل اوفصوو هلوق بيبش باحصا عقيلع ضرعف هيلا

 ءاجو ضعب ىلا هضعب لخدف ميلا اولزنو موطلاخو هلك كلذ

 «) 2ع[. هدص. 2 6) 2ء. جناكمي. ه<) 8 كن 2ع( هدط. ه2) 0, 8

 66 00 ىيذللا. . © ©0 لاغلب, 2ءا. لاخاما ار 1061 116 كا
 ©0156312661ل ناضم ر 560 () نات ءاةاتذلعاط تكانت 12ع6. هد [هتصت113عو

 هنت. 11[ 12153. 71026 عوأر داصم. 2 022. 7673 يببيبش - ىلإ 1. و 7و

 00 ندتن. خيلع  ماخز 1 2805 26ءأ لافراد م1 40

 006 هده. 2) 1 ءا 00 3200. ىلاعتو كرابثر 0 ءأا 1ءا. لجو رع القا

 |0525 07 15 6 /) 2ع[ 1256. حيف. 2) 0) 82 كا 60 تا



 م11 اك خنس

 ىقو هتلخ هيف هواهنم قيرف ىلا ىهتنا ىتح ةلحملا دعب هنم

 كجرخاو تلاقف ملتحا نيح مالغ وهو اهل نبأ ىلع تيبكأ

 تيار ام هللاو ال لاقف ةمالس اي اذه محرب كدشنأ ءههيلا ةاهيدت

 وا هنع نموقتل هاخا ءىنعي ةرجشلا * ةرمعب انا ذم ةلاضف

 « لتقف كلذ كىنع اهنبا ىع تماقف ممرلاب / كتفاج يطل

 نباامبت ىتب نم ركب ىب لضفملا 000

 كلذ تلععد يلق و 9 ناذار و < هباكصا ىف للبقا ابيبش نأ نابيش

 نم سان قتعمو هنم اباره اوجرخ نابيش ىب ممن ىنب نم ةفئاط

 و ايالوخح بانج ىلا 8دازوخ ريد اولون ىتح ران ليفلف ربع

 نوديزي وا الجر نيعبس نم وك ىف بيبشو :فالآ ةثلث نم وك 0

 7 ىف 5ىرس ابيبش نأ مث هنم اونصحتو هوباهف هب لونف اليلق

 + ةلران ! امديتاس مفس ىف تناكو أ ىلا هباكعا نم اسراف رشع

 1ك ب 0 نيتال لاقف بارعألا ٌلاظم نم ةلظم

 ىنب نم ندلجر جرخو 7 تومن وأ توما * ىنتح مادبا ىنقراغت الف

 ةعامج اقكلف ريدلا نم الونف امهسفنا ىلع فو نابيش نب مين 5

 82 نم ةعاس 0 ىلع 00 ه لالا 0 نا امهموق نم

 2) 2ء[6. هرم. )2  2ء6. اهيدير 8 اهيلد. 6) 0, 8 عا (0 هام
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 0 د[ 66 14: 07.8 ع0 أراد: ضر 0 25 0 انانوح.) 06
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 ناك زكْلس 1

 ميت .ىميتلا .ءاضلا ند هرايسا نب ةسمالسلا يقلك لامك اا

 ىف ناك ذا كلذ لبق هفرعي ناكو دعم و ىلا هاعدف نابيش

 اسراف نيتلت بخذتني نا ةءهالدس هيلع طرتشان ىزاغملاو ناويحلا

 ةاسراف نيثلت بخناف لعفف اًددع لايل ثلث الا هنع بيغي ال رث*

 5 هاخا علتقل ٍهنم هسفن ىفشيل مدارأ امناو ةرنع وكأ هب فقلطناف

 8 رشع ةيناببك ىف كلذ ,لبق يرخ ناك لاصق نأ كلنو دل

 :لثأ هيلع ءلاخل ضرا نم «ةرجكشلا هل لاقي ةام لون ىتحح اسفن

 0 جلنقن * ضعبل عاضعب لق ةوذع هنأ املف ةدنع هيلعو ةميظع

 تلاقف كلذ ىلع اوعيجأت ىبكذو ىطعنف ةريمألا ىلا* هب مودغن

 (كتضهنت, اندلو لشق ىلع .مكدعاسن ال. هللا رجل هلاوحلا دن 7

 ناورم نب كلملا تبع جسوورب اوتأو مولتقف مولتاقف هيلا ةزّنع

 كلذ ليق ضئارف هلل ىكنت رثو هل ضرفو و اهقناب جلزنا كلذلف

 هيخأ لتق ركذي ةلاضف وخا رايس ىب ةمالس لقن «ةليلق الا

 0 1 6 تلا 5 3 6 د

 15 هنوملسي ىنغل | لاوخ | تءاخ امو

 0 00 خاص جور لكبك خلاضف هيقحا جور ناكو لاق

 طرشلا اذه هيلع طرتانا ابيبش ةمالس عياب املف ؛ بيبشو

 ةخاكلا لتقي لعف ةيذع ىلا ىهتنا ىتح ا اسراف ندلك 82 جوخ

 ©) © 6[ لف انس 0 1213 راهسز (00 1 ناضس 121153. ايس (2).

 2) 7ع هر“ ١ 6) © ك ©0 هلك تبا 2ك هرحاسلا. 6) 26

 لاخلا رغ) 0, 8 ع6 66 ىدغنو ءاليص لمقت تا( 1
 ايقدان.



 م17 نإ زئئس

 هللا مكرصني نا وجرا انو نونمأ مكنم كلذل ناف عكسع ىف

 دقو اوجرخضيل اوءاج رث هوعيابف كعيابنلف كدي طسباف اولق قيلع
 اا لخ اعرف رق كلاب اهيلبق كويللاب اوتأف ارمج غياب راض

 الا كسعلا لحا الو ةيمع نب ثراكل رعشي ملف اهيلع اوعطق

 براضف 5 مهرككسع فوج ىف فويسلاب « جنوبرضي هباكتأو بيبشو 5

 امو ركسعلا هل اولخو اومزهناو هباككا هلمتحاو عرص ىتح ثراخل

 00 لآ شيل كينذ ناكتف ىتادملا اولد :ئعخ اوبغمو ديف
3 

4 

 © «نانس نم 0 ىلوألا ىدامج نم تكبفي

 امد ىذلا ببسلاو اهب احح رمأو ما

 كلذ ىلا اييبش

 دبع نع افنخ يأ نع مان ركذ امدف كلذ ق3 ببسلا 7 ناكو

 ابيبش ,.رأ ىمعتشلل ناجورلا دبع نب خصيبق نع ةمقلع نب هللا 5

 / عفترا خاص باكاصأ هعيابو و جبدلاب حوسم نب خاص لتق امل

 مك © 2 21 ب6 عنوبراضي. 6) 0, 8 ء6 00 ,ىكسعلا. <) 0, 8

 نإ 988 © ف | 2) © ءا 66 همز 1866© لودأ (ةذع)ب هخالا. ه اه

 1 رفعج بأ لاق. (' هده. ن1126 56011112111 115011 0

 طصعطت ءما5ؤ013ع جا 340)25200) 30 0غطصسقت زاد 152633 #1

 نور ال8 ©, 1161 060 6 0 قدا لقد 0606© جددلاب 1

 جبيدل اب, 200 متدشلاب 761 مايدلاب (2), 1666 ميدشاب 61 ميرملاب
 2) © ع5 عمهرأو 00 عمزأ.



 با خذس م11

 دداكلا شابت 8 ربيع ب ثرادلا خيلع كش املف الجر نوتلت

 عياع ليف * خلاجر 5 علوش هسرف ىسع عوص ىنتح

 هباصأف حمم نب خاص و ىهتنا ىنح ءاجث م اوفشكناف

 ةدباحسأل لاقف هب اوذالذ نيملسلا رشعم اي ىلا ىدانف اليتق

 هودع نعاطيلو هبحاص رهظ ىلا هريهظ مكنم دحاو لك ٌلعكجيل

 اولعفف انيأر ىرنو نصل اذه لخدن ىتح هيلع ةمدهقا اذا*

 وب طاخأو «بئيسشب الجن" روعبس 9و نصل اولخنا ند فلك

 راص اذاف بابلا اوقخأ هباكعأل 2لقو ايس اقري نم* تراك

 100 جحبصن ىتح هنم أوجرخا نأ ىلع نوردقي 2 جناف دوعمدلف أريج

 بيبش فرشأف ممكسع ىلا اوفرصنا رث بابلاب كلذ اولعقف جلتقنف

 نا مكايا انلاتقل اننولتاقت «معن قاسف اب اولاقف هللا مكرخ ثا

 ى هللا! كنتع مكرذع“ اف هيلع نكح ئكلا قلل نع ةذلا ك7

 !ةباَبَش لوق نم اذه امنا معواملح هل لاقف انناهمأ ىلع ىرقلا

 بيبش لاقو «ةلكحتسن الو هلوق انبكعي ام هللاو ءكبفس انبَت

 هنا ٌةردغ ءالوه مكحّيص ىنُثل هللاوف نورظتنت ام ءالوه اب هباكعأل

 0ليولل ىقخحلا ليللا نأ هل لاقف كرمأب انرم هل اولاقف مككالهتل

 هيلع ٌكشن ىتح انب ةاوجرخا رث مكنم* متتش ئم وأ قوكباب
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 4 نأ يس

 نيمدقي ام خلباقم ًانفقوف انو»كو انهرك ىتح انيسما ام هنلاوو

 ذر انعجرو ةركسع ىلا اوعجر اوسمأ املك خيلع مدقن امو انيلع

 ابيبش امد احناص ىرا رت رسللا نم انلكأو انحورتو انيلصف انبكسع

 قرأ تيبش للقق ا اذ 6 ىتالخا اي < لف ةياكتأا سوو

 ىرأ الف ققدنخ اومصتعا كقو ماناناقف موقلا ءاليه انيقل لق انأ ه

 هتليل تحن نم اوجرخن كلذ ىرا انأو اص لاقف هيلع ميقن نا

 لصوملا ضرا اولخد مث ةريزجلا ضرا اوعطق ىنح اوضف نيرئاس

 غلب املف ةركسدلا اوعطق ىتح اوضمو اهوعطق ىتح اهيف اوراسف

 0 خش نب ع نب كوالا هيلا 5 ذا كلذ

 اثد ءاذأ ىنخح راسف جاجا هل ضروف ىلا ضرفلا نم 0

 هعبتأو نيقناخو ءالولج وحن حسم نب ماص نرخ 0

 نم 4# يبدملا اهل لاقي ةيرق ىلا ىهتنا ىنح ةريمع نب ثراملا

 ذثموي حاصو ىخيوج ضرا نيبو اهنيب ام مو ىلع لصوملا ضرأ

 لعجو هباكصأ ذفثموي ةيمع ىب ثراخخل ىبعف الجر نيعست فان

 2 نب ريبزلا هتيسيم ىلعو ىركاشلا «عاورلا ابا هتنميم ىلع

 جلاس لدعشل دقو 2-2 كعب دع خياع 3 + يدلل

 ا ا 0 0 3 ع 3 0 0 كيوسو

 ©) 0 ىنالخ ابو 8 ءغ 00 ىبالخ ا! 0) 0(: 5 تك 06 200

 فسوب نب 39 1ع 2 60 هر 27( 605 26 طا 0 0600
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 نا نس مم

 عج نب كلاخ اند رق بصغق ناورم ىب كبك“ قع اولخد ىح

 خم ةنوعجا ني كراخل عدو ةتامضفكو فلا قدم عبل 1

 اهناعدو ةختامهسوجو فلا ىف هتعبف 1 نب رماع ى ل ةخعيبر ىنب

 يورد هل الجعو ةتيبشل ةةليلقلا ةجراخل هذه ىلا اجرخا هلاقف

 هدنع نم اجرخ هبدحاص ىلع ريمألا وهف فقبيس امكيأت ريسلا ادعو

 هنا امهل لاقيلف جم سممو نبا لاش 0 ء نالاسي العجو ريسلا اًذغأف

 لصا ىلع لين دقو* هيلا ايهننا ىتح هاعبتأت لمآ وحك هكون

 تاو لك نادناستم اهو ةديسلا ايهتناو ادنخن اليل الرنف لمآ

 ثان

 0" نب تراخلا ذا كيش خاص هجوف هت>> ىلع هباككا ىف امهنم

 ءرج نب ىلاخ وك وه هجوتو هباكا رطش ف ئرماعلا ةنوعج

 انيلا' اوهننا لق.« ىبلحملا :ىتتحكح كنتم وبال 6 ا

 اناتتقاف هل ءانابع رث# رصعلا ملاص انب ىلصف رصعلا تقو لوا يف

 لجرلا لمكج رفظلا ىرن هللاو انلعجو طق ميق هلتتقا لانق ٌقشاك

 او تلعجو كلذكف ىيرشعلا ىلعو همرهيف ضهنم ةرشعلا ىلع انم

 لنج ارمأو الجرن كلذ ماريما, ضار املف انليخ سى

 ىذلا ىلع مهنم ردقن ال انلعج كلذ كنعف لجرتف 2اههعم نم

 جتامر انتحضنو حامرلاب عتلاجر انتلبقتسا جيلع انلج اذا يرن

 ىتح هه ءاسملا ىلا مهانلناقف كلذ لالخ ىف اندراطت عليخو ليذلاب

 © جيف اهانيشفأو ةحارإل انيف اوشفا دقو هنيبو اننيب ليللا لاح

 نيبعبس_ نم 00 جنم انلتقو الجر نيتلث نم اوحن انم اولثق دقو

 5 01 28 كن 600 772 ©7876[ 660 00 2 0
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 مى با زخنس

 نا كلاسي كيلا ىنثعب ايحلع نا لاقف هللا دبع نب دايز هل

 ايدع ناف هلغا لتاقتف رخآ ادلب قأتو دكلبلا اذه نم بر“
 أ

 00 طيفك نا" هلالخف ديلا عجبا راس دل قطاف زإم !هكاعل

 اذه نما كنع نيجلكما ىكا ثا 8فرعت ام كلذ نم انر هانيأر
 انيار « ءوسلا ةمتأو ةربابجل فز نع“ ندنسك نأو هريبغ 5 كلبلا 5

 فرصناف «كريهغ ىلا انلحر انّمش ناو كب انادب انةش ناف انيأر

 00١ ادق ةيلأ جرا كذا لا“ ذي لسرأ ام“ غليل :ليسرلا: هيلا

 ىريغ لناقف كريغ لاتقو كلاتق هركا ىتللو كبأر ىلع انا ام هللأو

 اوجرخ .ىتح هدنع لجرلا سبحو اوبكرف اوبكرا هباكعأل اص لاقف
 #1 ىلع" نسب ئددع ة ىتأي ئتح هباصكأب خيضمو ةكرت راف

 رعشي ملف ىحصضلا ىلصي مثاق وهو /نافوذ قيس ىف 4ةريمع
 حاص لعجو اودانت 4#اهب اورصب ايلف مهيلع ةعلاط ليخلاو الا

 ميلس نب ديوس ثعبو مهباحتا ةنميم* ىف ةبيتك ىف ابيبش
 اقرو !مباحما ةرايما ىف ةييتك ئف نابيش ئب نم:8 ىحنهلا

 اديعف ريغ قله مار مسهتنم اند املف 'بلقلا ىف ةبيتك ىف وه
 تيوس لج مث عيلع ليجت ابيبش رمأف ضعب ىف لوجي مهضعبو

 هتّتادب ىدع نب دع ىنأو اولئاقي رثو مهتجرع تناكف مهيلع
 رسم نب محاص ءاجو ههجو ىلع + ىضمو اهبكرذ ىللصي وهو

 ن) ()) ل 66 00 15 ا ا 6) 0, 8 ءا (6 هفرعت.
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 با حنس ملركلا/

 رز الامعأ يعي لح اوييعت الم ااهفتل ريخم كوسا د لق

 نأو نوئوتسم هنع متنا نولماع متنا ام لك ناف اهب ه«اولمعت

 قايسإلا ادع دك ]رام نسخ ايو نس 1
 ؛ مكوادع لع , اهب! اووقتو: ةرمكلجرا اولكان اهيلح اوحسع هب

 5 تراصو* اهيلع هجتلاّجر اولمحن ٌباودنا ةليللا كلت اوذخأت اوجرخف

 نم ىصختو ةليل ةرشع ثلث اراد ضرأب اوماقأو كاناسرف عتلاَجر

 ىف يرخ ةلبلا لاصرت راجتس لفأو نيبيصت لعأو اراد لفا

 نيح ججرخم غلبو لق ؛ةرشعو 4ةئثام ىف ليقو ىيرشعو* ةثام

 هيلا تعبو جرمأب فختساف ةريزمل ريما فذتموي وهو ناورم

 ؛ةزروق قي ةيوابعم نب تراك ىنب نمد هيمعب نبا ىدع ا

 جراوخل سأر ىلا ىنتعبتا ريمألا هللا حلصا هل لاقف ةثام سمخ ىف

 0 لذ ةعيبر ىم لاجر دعم يرخ دق ةخنس نىيرشع ثذنم

 ةئام سمخ ىف سراف ةثام نم ريخ مهنم لجيلا «اننوزاعي اوناك

 افلا 3 مييلا رست ىرخا ةئام سمخ كديزا ىف وهل لق ملجر

 هكا ىلإ رابم نشبج الثا 8 ناكف لجو فلا قنا
 الجحر ىدعغ ناو توما ىلإ ناسب اينو ىدع 07:

 اص ىلا جرسو سانلاب *لؤن ناعود نيد اناي دج ليقأت كسنني

 لاقي 8 ةقرولا ىنب نم كلاخ ىنب نم هيلا هّسد الجر سم نبا

 ه) 113 2ءا. ءا (0 (رث ح ف ةالأ و 1113 0 ]كت عصقت اند

 07 5 نولمعت , (00 نوباعذ (2). 6) 0 مكلجار. )ا 2 60
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 ات م

 محك ب“ خنس

 ىب ورق يم ليبسم فنخ وبا لاق  ««»هداعيمل «ةليللا كلت ىف
 - سن ع -ِ

 نع انتدح ذأ ىثادملاب بيبش عمل ىلا هللاو لاق ىدزالا طيقل

 حرسم نب 1 ىلا ءانعمتجا يورخلاب انيمع ةامل لاق مهجرخم

 مودا ريما ١ 5 3 هسبسلا تمقف 5 ىف داسفلاو ”

 مأ ءاحدلا لبق 0 جلنقنا خيلظلا ءاليف ىف ةريسلا ىف ىرش قبك

 يف ىلربخم نا لبق عتيف هون كبحْأسو لاننقلا لبق 6 خوعدن

 0 ايدرف اهسبأزا قرم الا ما لك ملمقن نا 'قرأف انآ اما كنيآَْ

 اوكرت دق نيغاب نيغاط 7ىيواغ ميق ىلع يبخن و اناف !ديعب وا

 2 ىربعلف ةيعجنا لي 9, لاقف ناطيشلا خيلع قوكاساَو هللا رما

 هادلاو كيلع :ىرزي نم كتلتاقيلو 00 ىري نم الا كبيجح

 ىون فيكف مهل نلقف لاق غيلع 2 غلبأو جيجححل عطق

 انلتق نا لاقف هلاومأو 0

 نسحأتف لك* انلو انيلع عسومف انوفعو ائزواجت ناو اًنَلف 3

 ىتذح فنخم وبا لق ««1انيلعو هيلع هللا جر باصأو ل

 جاخ خليل هباكعال لاق حوسم ىب جحلاص نأ ملكام ىنب نم لجر

 نا الا سانلا نم نحا لاتق ىلا اولجعت الو هللا دابع هللا اوقثا
1 

 ترا 10 ةرضن || 2) 075: 6( 6 !ايلخأ ١١ 2) 59, 15.ءن601 انعرتدلاو

 نإ 82 68 جلتقا. ه) 2غ, موعدتو 2 وعدت. رز ©, 2
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 با خنس م

 كاياو هللا انلعج اكورتم الضف هل ابو انبغ هل ايف نيملاظلا دعاجا

 نحس ةقفارمو ههجو ىلا وظنلاو هناوضرو ههللا هلمعب كيري ىمم

 لثخملا ملاص ىلع محق املف لق «كيلع مالسلاو مالسلا راد ىف
 كعب امأ ءملاص هيلا بتك بيبش نم باتللا كلذب ل ضل

 5 نأ ثا كلذ ىبعا) ىجحا نفع اطلباا كربخو كباتك نك دك

 ىلع هللا تيحنف كمدقمو كجرخت ابنب ناش نيملسملا ندا

 هتمهف لق هيف ام لكف كبانكب 0 سر ىلع مدق كقو امير ءاضق

 الا يورخل نم ىنعنمي رثو يورخلل دادعقساو ةزاهج ىف نك

 الا مم. كيقتاذ تيبيحا اما ىم اني ِ رخا رث انيلا ٌلبقأف كراظتنا

 ؛هاملف *كيلع مالسلاو رومألا هنود ىضقت الو هيأ, نع ىنغتسي

 هيلا مهعمجت هباحصا نم رفن ىلا ثعب هباتك بيبش لع هل:

 ىركشيلا لشاو نب للخاو ميعن نب كبزي نب هداصم هوخا نم
 وبا رج نب ميهعارباو نابيش نب مين ىنب نم مرتاح نب رقصلاو
 نإ لمد 0 كب نم * رماع: نب:لصفلاو ملحم ينبت نور

 15 هيقل املف ارادب معمم نب مناص ىلع مدق 1 جا 0 نابيش

 دادزي الو اسورد الا ةّتسلا كادت ام كللاوف هللا كح انب رخا لق

 يورخل مدعاوو هباكصا ىف هلسر ماص ثبف ءانايغط الا نومرجملا

 ضعب ىلا مضعب عمتجاف اب" ةنس ءاعبرألا ةليل رفص لاله ىف

 هدنع اعيمج اوعيتجاو* ةليللا كلت ىف يورخلل اورسيتو اوايهتو» ||

 4) 0, 8 © 00 3200. «يخالا رادلاو.. 825) 0, 8 ء( 00 داهج.

 ©) 2ع. 216 باصعمر 5علك 2 0 561222617 نكاضعم. 12 (2 3
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 مى نإ ةنئس

 ناو مكايندو مكلئالحو 6 مكثانبأو مكثابا * نيبو مكنيب « قوفف

 نيعئاط مكسفنا هللا وعيبف الإ مكعبجو مكحرك كلذل ّلتشا

 هللا انلعج نيعلا روكلا ا نينمآ ةنلل اولخدت ملتاومأو

 هبو لالا كياوال نينا ىيكانلا ةيقاعلا» نم مكايباو

 انيب لاق ةمقلع نىب هللا دبع ىنتّدحت فنخ# وبا لاق ا

 ام ىردا ام مي تاذ هل لق ذا هيلا نوفلتخب اسس باحصا

 اذه اشف دق رول اذه نوميقم متنا ىننم 0 ىنحو نورظتنت
 اوتعو 4اولغ الا سانلا ىلع ةالولا هذه دادبت الو افع دق لدعلا

 مكناوخا ىلا اوثعباو اودعتساف برلا ىلع ةأرجو فشل نع ادعابتو
 ىخذلا ّلثم فلل ىلا ءامدلاو لطابلا راكنا نم نوديري نينذلا

 ىا ىفو نوعناص نحن اميف رظننو ىقتلنف «مكونأيف نودبرت

 اوقالتو علاص باعصا لسارتف لق 'نوجراخ نأ انجرخ نا تقو
 قكشيلا لثاو ىب مللحلا يلع مدق نا كلذ ىف م انيبف كلذ ىف
 تحمالع #7 كقف دعب امأ 7 يرسم ىب ماص ىلا بيبش نم بانكب

 كلن ىلا ىنتوعد تانك كقو :صوخشلاا تدرا كلدنك انكنا

 نيملسملا جيش تنأف كنأش نم مييلا كلذ ناك ناف كل تبجتساف

 | الكا ميلا كلذ ريخأتا تندرا: ناو. ءادحا .اّنم كي 8لدعت ىلو
 ا اذآو ةينملا ىمتخت نا نمآ الو ةحتارو ةيداغ لاجتلا ناف

 ع

 2) 8 عا ©0 قرفيفو 0 قرقنف.:0 8) 0, 8 © 00 مكئانبا,

 ©) 0, 8 ءا 00 ىنح. م) عا. 066 8 اولعم 2 266 مكنوتايف هيفز
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 ب“ خس مى

 تاولص هللا هضيق ىتح اميحر افوور نينموملاب ناكو هنيد يف

 02 فيلدصلا ه ىفقننلا هدلعب 0 نم رسمألا * و 15 هكيشلفع

 قف ىنح ةننسب نتساو هيدبيب ىدتقاف نيبلسملا نم ئدصرلا

 ة هللا باتكب لعف ةّيعرلا هذه رما هللا هالوف ريع فلختساو هللا هجر هللإب

 لو. وقر ىلع قلما ىف .ءفتكي رو ةدللا لوسر نشا ا

 كو ةسينلطعأا هللا هج مغلبا قحلا نكت قال ءمؤلا هللا نك

 0٠و نم سانلا رمأ ىلوو نينموملا مصلاصو هّلوسرو هنم هللا ىربف

 لاجيلا هللا رمأ ىف مكح نأ بشني ملك بلاط ىنا ىب ىلع هدعب

 هطابشأو ىلع نم نكنف. نهدأو ؛نكرو .لالضلا لقا 3 7

 لالضلا ةمتأو ةيزكتملا بارحألا هذه داهجل هللا مكجر اورسيتف ءارب

 ها قاحكالاو ءاقبلا راد كا ءاشقعتلا راد نع جورخاللو للا

 اذ هلاوما اوقفتأو ةرخآلاب اينحلا اوعاب ىيذلا ىينقوملا نينموملا

 ناف هللا ىف لتقلا ىم اوعرجت الو ةيقاعلا ىف هللا نأاوضر سايتلا

 نونظلا' مجرن ام رسيخ:منكبا (لرانا تولاؤ «توللا نمارس 00

 ه) 0, 1 ء6 (0 هنن. ةز 8 200. هيلع هللا ىلص١ م) ناودكدب

 00 فينك (51ك 0012 2006 هبرج © 1 610 هبزح.

 ك0 هاما ا كا )0 ع 060” ا
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 ملأ بأ خلد

 ملل 0 0 يضرم ناكو لعفف جيلا باتالاب تعبي نأ قدلاساك
 ه0 1 ادمص ا 23” ت12 ىع 2 ع 0 12-2 تا م ا . مق

 نيدلا مث روخلاو تاملظلا لعجو ضرالاو تاوامسلا فلخ ىللا

 آلا ةدغخأ الو كب لكعت ال انا مهللا « نولدعي مهبرب اورقك

 ءرضلاو عفنلا كنمو * رمألاو فلخل كل كايا الا دبعن الو كيلا

 كلوسرو هتيفطصا ىذلا كدبع ادي نأ كهشنو ويصملا كيلاو 5
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 طسقلاب ماقو فشل ىلا احدو ةمألل م.اصنو ةلاسرلا غلب دق هنا
 خ مس اني

 توملا ركذ ةرثتكو ةرخآلا ىف ةيغرلاو ايندلا ىف دعولاو هللا ىبيقت

 بغيت اهندلا ىف ةداهزلا ناف 4 ىينمولا بحو نيقسافلا قاوفو * 0

 وكذ ةرثك ىباو هللا ةعاطل هندب غرفتو هللا دنغ اميف بعل

 و هل نيكتسيو هيلا هراجي ىندح عبر نم دبعلا فيخضي د توملا

 2 الرو هباتك ىف مدهللا لق نينموملا ىلع فتح نيقسافلا قارف
 9 نه د

 هللأب اورفك مهنا رب ىلع مقت ال 1 ا تام ه مهنم نحا ىلع

 5-5 و ببسلا نينموملا بح نأو نوقساف محو اوتامو هلوسرو 15

 نم متكايأو نا كلم رععخي هنهرو هللا خماك هب 7 لاني

 اا 7لنأ نينفوملا .ىلخ هللا ةءذيعت نم نأ الا نيوباصلا :نيقداصلا

 نإ 1625 0 05 2 62) 2ع[ معفحار (ب لفكر 28 ءا (0, 1[ 717

 تاك ردك, م) 2ك كه 6 هدب 2) 0, 8 © 00 نينمولا بخو

 ,نيقسافلا قاوفو. 2 266 ©[ 0 ءايجر 0و 1 © (© ع ىلا ل كل

 ه6 00 200. ملاعتر 2ع[. لجو وع وأنا لك 01: 050“ 2) 0

 8 © (0 ببسلا. ) 060 ءا 8 لانث. 2) 0, 8 ء: 060 نيقيدصلا.
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 “نأ نس ملأ

 هذه ىف م>و ةفابشأو « نيبطملاو كليوسو :كيؤي: قب . بيبش  دعمو

 ءرذ* هغلبو هب كتفلاب بيبش مهف ناورم ىب كلملا دبع ةنسلا

 ناكو عبلطب هنمأي هفارصنا دعب ءيداجهلمل ىلا بتكف عربخ ةىم

 ءمهدعيل هباضصأ #ىقليف هوك رهشلا اهب ميقيف ةفوللا أي 2

 : نا ةاهبكنتف باجل هبلط امل ةفوللا ماصب تبتف

 .نوعيسو اكتس دنس كلماكدت م

 /ماهيف تاححألا نم ناكل كن

 < و حسم نب اص حج ورح كلذ نف

 10 6-5 نب حاص 71 جورخ نع رخل ركذ

 :جورخ 1 ببس نعو

 دبع نع فنخكم نأ نع ماشه ركذ اميف هجورخ ببس ناكو

 حلاص نأ د ىمححلل ان 2 ا دكيع نب خصيبق نع يقلع نب هللا

 باص هءجولا رفصم انبكت أاكسان داجر ناك ا معمم نبأ

 15 نارقلا جت قر تاكا هل ةريوخلو لوما ضرار اراحب ناك هنأو ةدامع

 تلح * ناجولا كديع نب ةصيبق ناكف يلع صقيو جيقفيو

َ ِ 
 عيار ىرسو ىمم ناكو هدنع حوسم نب خاص صصق نأ / انباكتإ

 ©ر) ]5 نا 1. 2135 1724411 124715 57 5) 0
 ف

 © 00 نم كلذ, 266. ورذ(0). 2 0, 8 ه[ 00 200. فسوي نب.
 62 0 ىقلف. 6) 0, 8 ©« (ب0 هيلا لامتكاي ام لعيلا ر/) 1

 تالا نم اهبتف 0 ع ربشل.ا 95) 016 770127/17

 /) © 15 كك 060 جر 25 ها د ل رمهأ. 60 ©(

 ها 600 ىلجحعلا هعمل ةصقق ةص طلق م00. مهم ىعتشل 3:21-

 1س )2  © 7 5 كب 040 ءراككأ 1



 و مخ
 قير 0 يي 0

 0 فنآقع نب نامولا دبع ىتري اضيأ ةقارس لاقو

 ونمت د نيَدزَألا * 1 ىوَت

 رزاكب نيبو نسر يح 0 5

 ها هم هذع

 رتاب :قيقعلك فاص ص

 مثول َتْضَن ّلملا هّلْوَح َعَْسو
 لعمل م 0 نص سب نم

 : 0 نب ءاقثلا موي هبكت ىصضق 10

 - زك

 «رسستلاد وبلا زح ا 00

 د 3 ص مب ةمكاو "انور م ل

 /ر داغ باوتاب بعدي مل هللا ىلا

 ©ةئس نم اوك 8لئاقي روباسب بّلهملا ماأو

 « ةيرفصلا نم جرخ نم لوأ هنا ليقو ةيرفصلا فأر ىوي ناكو

 7 كي 1 1

 خنسلا هذه ىف هنم ناك امو |

 ن٠: هنس مح سيقلا ىرما ىنب دحا حرسم ىب اص نا ركذ

 00 01 13م 1,192 )4*  ]2ع ىَسشا ىساللا 2 ]36. لاو

 0 ا 2 62 0 نك ١ 2) 0, 8. هه (9 رداغ. /)0, 8 6غ (00

 رجافز 14 62 2ع ىي) 13 266.2 6ع رف عسج وأ لاق.

 0 0 18 6غ 00 هدم.



 نون ائئس مى

 الصن مك 0 يفر فرش ملأب هتاول ا اطل «رجاْم ذو

 م ا اونابتسأ «نيح .مهليتل مخآ رق اليبط اَموُي
 اسما مع 2 2 0 0000 د تن

 كايف حامولا كل كاف 0 م ع تبقشولا

 2 2 ع

7122 

 1001 بيصأ نأ 55 دز لح

 ككاشت 5

 انقوعتو مهقدعب فولخلا ىسجردت

 بئكاتكلا عارق وا تدم فئاوع

 كيحم يبا !ليق كبف يكب انك

 بهاذَملا ضْعَبْل امي 0

 ةرصم لكما بسيشلا عومد ر 1

 بئاوذلا بيش نابشلا“ ىلا لخفو

 ١ ةتيم 0 تام ىنح لئاقو

 نجحوا ميرط ددح ىلع 7 ا
 ل

 كئاشمع الا م 3 درا نضطو

 تينتاشع رانا هلو: يتفنا كدسلوا لك

 ناي نيبح ناك نإ دع

 ه) 1 ©6 00 رحانتو, 0 ا مر 2ءا. فكالاي. 2 0( نيخ

 دانطوءتتمأم نحر )4  1”ءأن ىنهوك. 2) 1 ا رز 2 0-6

 ع) 2ع, اع
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 مالم بده خنس

 هنومعزي ميغ ونبخ ءانضللا نباب انهاهل كناو بلهأأ هل لاقف لق

 هللاو لق هنا نوعزيف هريغو كيزيب نب فسوي امأو هيلع كر نأ

 ىرخخ لاق “< كنيبو ىنيب قرف هللا نأ تددولو ةلوكم ةةمعمل اهنا

 بئوف هيلع 3بيضقلا عفريل بلهما بعذن ىتح مالكا امينيب
 ع

 6 هللا 00 1 65 بيضقلا ىلع ضبقف م هنبأ 6 ديلع ه

 ماقو «لعفف لحما ءكنم كلذل هناف هل هلمتحاف 0 ام ضعب

 هيتشي :لقصم ىب ماطسب و هلبقتساو /مددنع نم * عجرف بانع

 بلهملا هيلا وكشي اكمل ىلا بتك كلذ ىار املف هيف عقيو
 هيبلأ همضي نأ ةلايميم ورصم ا لحما ءاهفس هب ىرغا دق :نأ هربخلو 0

 ةفوللا فارشا ىقل اميف هيلا :ةجاح بحمل نم* كلذ 8 ففاوف

 بلهملا ىلا شيلمل كلذ رما كرتاو مدقأ 5 هيلا ثعبف بيبش نم

 نب 100 لاقو « بلهملا نب بيبح بلع بلهملا ثىعبف

 لنزكم نب ناجولا كبع ىنوريب ملسم

 ًلامصفم 0 ةقيلكلا يمس دوسمل اديس ايييشنعم

 الاقثألا مهْنع لبكي ناك نم مهلك كموق ّنَع يلق ُلثمَلَ
 الارت 1لاتقلا ناك اذا اًموي مهلاتقو همرغ فشكي ناك نم
 7 37 3 د © ء هع

 ةلابرس مد نم عردت 00 هسفن لناقم ,» تلين ام تمسقا

 ١) 090 معو. تر 262 كضقفلا (2) 028

 هبا. 0) 266. 0 2) © 2 26 66 نمر رك) 22[ هرص:

 00 80 28 61 60: تل ف /2) 609 8 6غ 60 تك 2) 0 2

 600 جاجا ني مجلحا مو لءا نه ١ 20 28 تارصلا, )6



 ؟و خخخنس مالا/

 «دعم اوتبث ربصلا لها ىم ةباصع ىف ىقبف هنع اوفشكنا سانلا

 ىدانغ بلهملا ىلأ هعد نمبف ناجولا لبيع نب رفعج هنبأ ناكو

 ىتح ءاجن ليلق: «٠ نانا الأ :ةعبتت»ملق ىيبا للا هوعبتيلا ليانلا د

 ىتح لئاقن هيبا نيبو هنيب جراوخل نتلاح هيبا نم اند اذا

 ةىلع هعم ىمو فنخم ىب ناجرلا دبع لئاقو ةراوخل هنتثترا *

 كيت“ + لفتك ف لعيللا . قتلخ# نم وك تنقذ ىتح فريتع

 ىّلصو هنفدف هانا ىنح بلهملا ءاج اوكبصا املف « ةباصعلا

 ديع ىلأ اجمل كلمللب بتلك جاجا ىلإ دداصمب بتكو هيلع

 « خفوللا لعا مانو 0 ىنع ناسكرلا كبع © ىعنف ناورم ىب ىككلملأ

 6 ني باتسع :فنختىبا نجرلا نابع ركسع ىلع يعش نكي

 ىنح ءاغخ هنعجأرم ىلع ردقي مو جاحمل خعاط نم أب ذك ملف

 كلذ ىف وهو بلهملا ىلا هدمأو جراوخل لئاقو ركسعلا كلذ ىف ما

 15 ئب ةلقصم نب ماطسب عايف ةخفوللا لأ نم / الاجر عنطصاأ بليملا

 ديزي نب فسوبب نع فزد وبأ و لاق 3 باتعب جارغأف ةريبف

 هعم بّلهملا هسلجأف هباككا ىرري نأ هلأسي بلهملا ىقا ابانّْتع نا

 مهجاتوا ةظلغ هيف: الؤسا هناصا ىوريا ناا هاسف لد هسلت “١

 ت2) © 8 كا 60 كان" -2) ثنو

 ىلع. 20 © 1 61700 ه122:) © انيد. 6211101

 مهتم هطتط0غ ىلط001 '1]81211-1ع انسع 62220115. م2) 0, 8 ع (00 ىلآ.

 ١ 26 2 ها محرنف

 ر) 0, 8 ©« 00 هعنطصا لاجر ىلع هرما الجر. 0 ىي) © هصااتل
 لان2ع 5عوتتات 04111, 1150114 20 قصعات 171510113 1111115 31211, 211
 761712 ئنس (51©) نارك علنا قف (51©) روباسنب بليه ماقأو 2.١] معو 14



 ماب“ ذه ئَئس

 33 كسوي قب راج باتك نأ اوركذ هتاف ةفوللا لما هامأو

 امكينأي «نيح يراوخل ةاضفان نأ فنخ# نب ناجرلا دبعو بلهملا

 نو ةذءفس ناصضمر نم نيقب رشعل ءاعبرألا موي عاضهانف ىيانك

 كدشا مناك لاتق ىضم اميف جنيب ىكي ) ءاديدش الانق 2 اولتنقاو

 أ بد بتلهلا ىلع اهذح ٍيراوخل تلاف رهظلا دعب كلذو هنم ة

 نم الاجر ناجرلا دبع ىلا حرسف هركسع ىلا و هورطضاف ةرفص

 دحاو انودع )امنا كلذ وقي بلهملا نا اولاقف دوتآف سانلا ءاحلص

 هللا كري كناوخا مف :نوملسملا ىقل* دق امن ىرث دقو

 ناك اًملف لاجرلا دعب لاجيلاو ليخا دعب ليخاب هذمي ذخأف
 نم ناممولا نيكوفع ركسع نم ءىجي ام جراوشل تأرو رصعلا كعب

 اولعف هيباصعا "خا قف :نأ اوئط بهما ركسع :ىلا لاجبلاو.لئيخأ

 هعيجو عّدح اوفرصناو بلهملا ركسع اج انس وا بئانك سمخ

 لرنُو لبق هل اودحمص نق 25 الف تغنخ' نب“ ناجولا :دنبغ كل

 ةجرخو دوعسم نب هللا دبع بحاص صوخألا وبا هيلع ءارقلا دعم

 نب* فيز عم لتق ىذلا ىسبعلا ةميزُخ نب ةرصَت وبا* رصن نبا ؛5
 كحا هموق ةضصاخ نم هعم لزنو ةفوللاب هعم بلصو 7 ىلع

 نا مث اديدش الاتق جنلناقن يراوذل هيلع تلجو الجر نوعبسو

 ©) © هده. امأو عا ونتتقع 5ءوتتانصأال# 5016 201 762562 خباصعلا كلت
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 بد خامس ماي

 ناتك مكاتا اذا دعب اَمأ فنكم نب ناجرلا دبع ىلو بذهملا

 © مالسلاو يراوشل اس اذه

 ندع خقرارألا فئخم ه ىباو تيلقملا ىفغن ةنسلا هذه ىفو

 زمول
 5 خاسلا هده 3 وه نم ن 0 ع 3 خنسلا هذه ىف )م ا كلذ نع كلا ك5

 بلهملا ضفاث لاق ع يهز ىلا نع فن ىلا نع اشف 5

 نيقب و امهيلا اكل اكل باتكب ومهما ٍِك ةقرارألا فيت « ىبأو

 ريغ نم زمرهمأر نع ل “م ةخذنس ىينتالا مهب نابعش نم

 مهناك موقلا جرخو مولازأ ىنح هيلا اوفحر ناتو دكيدش لانق
 د ع 2 3

 10 راسو “ نورزاك اهل لاف اهنم ضراب روباس اولوذ ىنح خبماح ىلع

 ناضمر لوا. ى هب .اولرن ىتح فن ىنب.ناكرلا هن

 دبعل لق بّلهملا نا ةرصبلا لها ركذف هيلع بلهملا ىدنخ

 باكحا ناو لعفاف كيلع ندنخ نأ تيار نإ فليح نب ناجرلا

 جراوخل ناو انفويس انقدنخ امنا اولقو هيلع اوبا ناجرلا كبع

 15 اولامث » ردح ل خا ل5 هوللجوف ةونايبيل دال تلي ىلا أوفحز

 مزهذاف هواناقذ ندنكل من هودحجوف فنخ# ندب ناجرلا دبع وكان

 ءهلوح اولتقو لتقف هباكا نم سانا ىف لتاقف لزنف هباكتا هنع

 وعاش لاقف

 لينقو نيم نيب مهف ىسع رصلاب للكملا ركسحا 00

 20 ؛ليْيّخلا ٠ رج كعب لمرلا بصاخ مهل حايرسا ىفسُت مهارتف

 2) 0, 8 ءا (00 اسوء”. نيل. 6) 0, 8 ءا 00 200. نم سانأ 3

 لثق هباكصا. 2 0, 8 ءا 00 200: هلك.



 مى نبذ ةئس

 ةرطنقب ضراعلا ىلع هاوكادت ىتح اوجرخت ةرصبلا لها كلذل

 ىتح باجمل يخو «ركذ لجر سانلا ءاج بلهملا لاقف زموجمأر

 يلع ح 58 سانلا راثف ٠5 ةنس نابعش لوا ىف ذابقتسر لن

 ة ةينامتب ثعبو دوراخل ىب هللا دبع 0 دوراخل نب هللا دبع

 ءاسو نيملسملا ريهظ تدتشاف سانلل زهرهم رب كل اسنأر رشع 5

 فالتخخاو ةقرف سانلا نم نوكي نأ اوجر اوناك دقو يراوخل كلذ

 دورا نب هللا كبع ءرما ببس ناكو «ةرصبلا ىلا جا فرمصناف

 اوصخشف * ةرصبلاب بّلهم لاب ىاكللا ىلا سانلا بدن امل جاحد 5

 نابعش رخآ ىف ىوتْسَد نم ابيرق نابقتسر لن ىتح جامل كراس
 رشع ةينامث بلهملا نيبو هنبب ناكو ةرصبلا لأ هوجو هعسوا

 ىف ريبزلا ىبا مكداز ىنلا ةدايزلا نأ لقف سانلا ىف ماقف اخاسرف

 هللا دبع هيلا ماقف اهريجأ «تسلو ففانم قساف ةدايز مكتايطعا

 اهنللو ففانم فساف ةدايزب تسيل اهنأ لاقف ىدبعلا دوراخل نبا

 تي :كاكف ؟انل اهنبتا لق م 500 نينموم ا ريما * ةدابز

 اللتق اولتتقاف سانلا هوجو هعباتو ٍباكمل ىلع دوراخل نبأ يخت 5

 هسا ب اننعم» ةباكما نع ةلعاقجو؟و 3 وراك نبا لتقف اديدش

 ىللأ كو ةرصبلا ذل فرصناو يلهم ىلا هيباكحأ نم انرشع سوورو

 ©) 8«. اوكاذت, © اوكرادت. 42) 0, 8 © © هينامت ناجحا

 نإ ل61 مرش () لتقك, 00001 220626 ءا1211 1 ءآ 605 560 12

 «ع1011 ةطقاتآ1خ 3200161133. 2) 0, 8 ه6 (0 راسف اوصخش. -) 0
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 0 1 6[ 0092004: ىذبعلا.



0 3 

 كلذب ىنتّدح ناورم نب كلملا دبع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نأ : نع :نىسسينع نباقاكما نع صدج نع نك 0 0

 كلمل دبع ىلع ةنسلا هذه ىف مكلل نب ىيك كفوو «رشعم

 ةرمأو نامتع ىب نابأ, ةنيدلاب هلع ىلع فلختساو « ناد

 ه.هيلع ناك امأ ىلع هليعن هلع ارقي نأ“ .مكلل نبا ىيكح لللا دك

 ناسارخ ىلعو «ففسوي نب باكل « ةرصبلاو ةفوللا 4 ىلعو « ةنيدملاب

 ةرصبلا ءاضق ىلعو «َمْيَرش ةفوللا ءاضق ىلعو “هللا دبع نب ةّيمأ

 © ىقوأ نب ةرارز
 فلخساو ةرصيلا ىلآ ةفوللا نم را مخ ةنسلا هذه ىفو

 ؛ةانهيلع لبي مسكه, ةبعش نب. ةريغملا -ىب ةورع 6 روفعي اب ةفوللا ىلع

 8 ذابقتسر ةعقو دعب اهيل عجر ىتح
 ؛ ةرصبلاب ٍباكحاب سانلا راث ةنسلا هذه ىفو

 هب هبوتو ببس نع ربخل ركذ

 ياحالل يرخ لاق ,ىسيعلا ريعز , قا ىعا فنتك قا نع لشف

 15 ىمه ىياض نى د لتقو اهمدق ام كعب ةفوللا نم فسوي نبأ

 مق /ىنذلا لقم ةبطخب اهيف ماقف ةرصبلا مدق ىتح كلذ هروف

 نما نجرد 00 ايا هديعو لثم 2دعوتو ةفوللا ولها ىف اهب

 ىرذعف 0 أر دقو اقتف ى نا لاقذف صاع اذه ليقف رك ع

 عزفف هلتقو هنم ٌلبقي ملف 000 دودرم ىتاطع اذهو

 ه) 5ء. هدص. )12  عاب رقاق“ د 2 1*ءابا ىلا" نر ع

 ه) 0, 8, 00 « ةآه بوقعيزب 564 هيب ةلمدع/ هذ. د51, 1

 12-500: رز عا لالا ١ )© عا ا 20 م

2 110 



 ميب) هدد زذذنس

2 

 ىباَص نسبأ ىووتسلا نأ اماف هيي

 ا هليهسلا 07 2 امماو رد

 عملنا .يلا 6 هديت ا

 ٍََى ص 5 فو هل ناك ابعا

 نمسم موخعلا دركم نم ىرذش  نئاكف

 ةابينيحق 00 يرسلا ودح ميكات

 هذه نم ناس كمر نهشز رق" لسمك امين ةقولللا .ج اجل مودق 78 ناكو

 هرمأو ةاريما ةرصبلا ىلع* ىفقثلا 2007 مككلا هجوف ةنسلا 0

 يرخ ربخل ادلاخ غلب املف هللا دبع نب كلاخ ىلع ثتشي نا

 لحما هعيشو ءاحلكلا لينف مكمل اهلخدي نا لبق ةرصبلا نم
 ه 0

 © فلا فلا يف مسق ىتح هالصم حربي ملف ةرصبلا

 يك

 «©) 1. زهجات» طمع هغ 5ءو. ”ءتق. 386:1 111]2277241.. .25) 0,

 ©0, 31ةق., '(722 « 1105. فسح, طه. ةطآا#“ وس. 4 82135.
 5 جابلا نم اناريح. 4) 1135. ©أ 110. ىكضاف , ثص. مه.

 ىسماق. 26) 1ع. ناكوز م5(05عاتتانتتط 176151012 012. كن م11. هنأ

 1135. ءأ 810هطوتتن.: 1135. ءغ 18105. 300. 512

 هفيس لمغم جاجحلا امف االاو

 ابيشا لفطلا كرتي ىنح رهدلا ىدم

 ا ورعلار 8 060 66 6 وزغلاز جا عماتسم ا عطم1 5 عطلان 12

 اننكنا ىتح حرسملا نونحج ميكي 51. ى) 2ء6 20016 دلوق

 ةلأ مبيد ةكناك هموت ىنعد ميه 67 8 عا 60 200: 7

 ءاجوعاللا بنكاتلاو هبلق ىنعي مييحاك هل راص يح همؤزل ىا

 (©00 ىوسلا) ىوشلا ناكم ىوربلو' /) © هده. ناك ءأ ناتقع 5©-

 111124111 1150114 30 76153 فلا فلأ ٠١ 36 2 ند أريمأ

 تررصملأ /2) 2ء66 د



 ؟ذ اخئدس مىبأ

 جاكم لسرأف هيلع بذكو ىنيرضف هركسعم ىلا يورخلب هترم

 نع كفلخ ام «هل لاقف* اريبك ايش هب أف 0 يا رع لل

 وهف ليدي ىبانلسراتأ ا ار

 ناف كل لوقا اع لسف انس ىنم ثدحأو ادلج ىنم دلجا

 مىنلا اذه كيعس ىب ةسينع لاقت لق ىنبقاعف لاو اقداص تنك

 هيلا تلدعف ايرضم اوجر تعمس ذا ةريثلو ةفوللا نيب ريسأل ىلا

 برعلا ءايحا ةرش نم لجر انيلع مدق ءاولاقف بخل ام تلقف

 دما شفا: نيترعادلا حوسع .نيفاسلا كفقسا ادومك نم »ىلط انش ل

 املو « مقنع برضف ىباض نب بقول ىلا 1 مدقف نينبعلا

 ىنب كدحأ وماع ب ميعاربا يقل ىباتض نب 1 يال لنق

 نع هلاسف قوسلا 5 ريبزلا نب ديللا كبع سلا ىنب نم ةرضاغ

 © رمرلا  ى .ب) لاقف وبدل

 15 هتيقل فيك ءميعاربال ا

 كل 2 كي مالم اس

 م اَبَعَشَتُم ماًبصنم ,ىسمأ بالا ىرأ

 ا شيكا فحلاو 0 0

 هر 0 ,رتلقإ عنب 66 لاق» ٠ مز 1”ك هزم. "د كر 2261 نا 0)

 110531130, الار 111 فض. كلل" بز“ 8135 نع1 ١١ 301 (عل ظالم

 11 1.1). ه) 0[8هطدتتن. هللا لبع. رك) ث. ثطآ#. امهنمر 1135. اكلهم.

 م) 8[ةع. ابعصتم. ا كك ك1 زوكت» 20166

 1112 7عدواتك هع 20511عطل115 0عقاتطأ 32. 110 ةنا. ءغأ 25



 رخال + ١ث نس

 الا ىدانف ايدانم رمأو هقنع برضب رما مث اليدب نتعب نينموملا

 انرمأف ءادنلا عمس ناك دقو ةثلاث دعب ىلا ىباض ىب ريمع نأ

 بلهم لا دنج نم ةليللا تاب نمم ةميرب هللا ةمذ «ناف الأ هلتقب
 وهو بلهملا ىلا ةافعلا نتجرخو رسمخل ىلع اوجدزاف سانلا جر

 ةمييلا قارعلا مدق بتهملا لاقف ةافاوملاب هبتك اوذخأف رمرهماب 5

 هتيدح ىف ةديبع ىلا نبا هلاق ءودعلا لتوقف ميلا ركذ لجر
 ملق بلهملا لاقف محذم نم فالآ ةعبرأ ةليللا كلت رسل ربعف

 يلع أرق امل لق نسل ىلا نع رع لق كركذ لجر فاعلا
 دَحا ىلاف مكيلع مالس دعب امأ ىراق.لا لاق كلملا دبع باتك

 0 ا كسب اصعلا ديبع اب عطقا هل لاقف هللا مكيلا م

 هللاو اما 4ةَيهَن نبا ُبدا اذع مالسلا مكنم نار رب الف نينمؤملا
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 اما ,هلوق ىلا غلب املف باتكاب أدبا بدآلا !ذع ريغ مكتبذوأل

 نينموملا ريما ىلعو لق الا دحا ٍهنم فبي مث مكيلع مالس دعب

 نب نابيش ىب كلملا دبع ىنثّدح ريع لق “هللا ةجرو مالسلا

 مدق امل لق ءديعس نب وربع ىنثّدح لق عيسم نب كلملا دبع 5

 الف بلهملا ركسعب متللخا لق ممكنا لاقف غبطخ ةنفوللا جاجا

 ىلا ةتلث لعب ناك املف /دحا هدنج نم* ةئلاث لعب نحكبصي

 :ىمجربلا ئباض نب ريمع لق 8كب نم لاقف ىمدتسي و لجر

 6) © 80 نأو“ 2) 22 22 6 هر 2) © هده لقا 6

 نا13ع 5ءولنان04 07 050116 20 7622 مقنع برضف 2. ملأ 11 24 1221

 م52 ريع لاق هللا ةجرو 1. 14-8. ©) 0000. هيهت. 12) 6,

 115 كيبعس عب وربع نب“ رز 0, 8 ءغ 60 هرم. م) 266. لجرب»

 ا 2 00 66 26+ كيو 0 كن. -.رغ) 26غ مدد



 بو خلدس م1

 «, زجاوألا لاق ليبللا رك
 هد -َ 3 ه- 2 3 0 - هع تدم

 طاطسفلا مئاق لّثمب ىشمي طاطغلا ىف ءامدأ ىلا ماق

 « ربسفتأا من

 جحلص لاقف 67 ى مم ىميمتلا ىب نب ريمع هدي ماقف لاق ١ لاق 5: لطرف هرق ةةسيتلا» كئاضر .نكشمل كلل

 :ىنبأ اذهو ليلع ريبك ييش انأر ثعبلا اذه ىف انا ريمألا هللا

 لاق ءنسيمتلا. ىباض خص« ىيمعا الق .تسنا (نمو لقا ىقم تننأ رد

 نينموملا ريما ازغ ىذلا تيسّنأ لق معن لق سمألاب انمالك تعمتأ

 ناكو ىنأ سبح ناك لاق كلذ ىلع كلم امو لق ىلب لق 7 نامتع

 ؟لوقي سيلوا * لق اريبك اًكيش
 همهم 3 2ك 0 20 دا 1672

 0 ىنتيلو تدكو لعفا ملو 7 تميدميف

 هلئالح و ىكبت َناَملَع ىلع تكرت*
 برضاف ىسرح اب هيلا ف نييرصملا حالص كلتق ىف بسحأل ىنأ
 ةسبنع نأ لاقيو “هلم بهنأو هقنع برضذ لجر هيلا ماقف هقنع
 خلتق دحا اذه لق ال لق* اذه فرعنا جاجحلل لاق كيعس ىبا

 ةريما ىلا :الفا هللا ودع اب احمل لاقف نامتع نينموملا ريما

 ه) 06 11ه 17, امهر 375. )25  2ءانآأ ىطنتملا © ناطخل ١"

 6) 12[ 10 ىطنشلا 2) © 7 ١ ها 66 00 نافع نب. 22

 1آء[.ر 0 لياقلا تنأ سيلوار 56ه تنأ د 5338. 5من 65[

 0( 2 ه6 066 لوبقي ىلا تسللوا, هك. ناعم 2105853:. "اك: ب

 خص. ثطات#. اءهر جر اط٠طم ':ا-كسطقتقرو 447/060 و هذ, 1156035 1, 9

 (عل. اظن1. 11 !.ه). رك) 18105315320 الابر )ث., ال15. 17, 29و (علب

 8201: 21 1.هز..١ م) ؟الالفم.اءاكبلا "كيلو و كالعف 60٠( 801 تتلرارإا
 /) 2 ءام هدم. وز.( هده« ؟ع5ط3 هقنع تب لاقيو م. مي 10 2 هز

 12 الهفا د ء[. كس. ذطا]ك. ايه.



 م بد خئس

 ناك املف لق ه« ةديبع قا عيددللا | سبع ؟نعلا ىيكا ىو كبح

 ربنم لا ىلع سمج ىتح يخت ىقوسلا ىف اريبكت عمم ثلاتلا ميلا
 قالخألا ٌىواسمو ةقافنلاو قاقشلا لفهأو قارعلا لها اي لاقف

 بيغرتلا ىف هب هللا داري ىذلا ريبكتلاب سيل اريبكت تيعمس ىلل

 الا ىمايآلا .ءانبأو .2انصتغلا كييبعو ءةعيكللا ىب اي فصق اهنتكأ

 عضوم /رصبيو ممل نقح ىسكابو 6 ءعّلظ ىلع مكنم ليجر عبرب

 اهلبق امل الاكن نوكن ذعقو مكب عقوأ نأ كشوال هللاب مسفاف مملق

 ءاهرولا ءاعكللاو عيرلا ةّدش وهف فصق اهتنح مهلوق ءاهدعب امل ابدأو

 هلوقو ريسلا ةدش نم نكولاو فعضلا علظلاو ءامالا نم ءاقممل كو 0

 ريطلا نم برض نيغغلا مضب 7 طاطغلف طاطغلا قباس ىوع ىدهت

 ناسكل دشنأو ريطلا نم ترض نيغلا متفب طاطغلا ّنيمصألا لق
 2 تباث نبأ

 مهبالك هاما يجب نوشغي عت

 لبقملا 8 طاطغلا ىع نولأسي ال 5

 نم ةيلظلاب ءوضلا طالتتخا نيعلا مضب طاطغلاو لاق نيبغلا متفب

 ©«) © هدم. 2ع[. هدم. 7652 فعج وبا لاق. 82) 2عءا. عا (© هطقعز

 نزع فرض 11. اممر..ةعويقم. ةطلكم ]بأ 2) © ءارط ةهيعبيكللا

 ©0060 هيعكللا 4) 82:ءرادع, ممن. 11, وو (81ع20ةصق ء«0. 801.1

 2 ان 12ءركادعر صممت 1, 524 (11ءز0ةصق ع0. 8201. 1 ٠)767 7 )06و

 اظ © (0 فرعيو. ىي) 20 عا[ © هسا 1و 116 510212: 6011

 كمصت5 ء>مأ1 10 ع /) 6000: 2) 01. الانةط 0“

 ظمأ. هن. 00 هدم. 723 ريطلا ىعمصالا لاقو 2 هدظ..

 ريطلا - متفب طاطغلا. 4) 55 64. 1. داوس



 ند ةخنس ملأ

 بح ءافلا متفب مدعلاو اهضع ىأ اهناديع مجعف هلوقو

 م ىشعللا لقا بيرل

 مجعلا طيقلك 8 اهظوفلمو

 ديد ناسك اذا. ايم لدبح زغب اهيلصأ عا اند اهم هلوقو

 و ةملسلاو عطقلا بضعلاف ةمكسلا بصع مكتبصعأل هلوقو لتغلا

 لاق ريدقتلا 0 تسيرف الا قلخا ال هلوقو هاضعلا نم ةرج“

 ةردقم رجغو ذر ة,لقم ىأ هةقلكم رمغو :قلكم ةخغطن ىم ىلاعت هللا

 خبرق فصي كيب لاق اطقتس نوكي امو متي ام ىنعي

 برسلا اهقاطن نم ضفي رو اهتيرف تاقلاخل مشت رن

 1 ىأ ءاقلخ ةرضصو هذهك تسيل ليقي ريطلا لصاوح فصو اهنأو

 هرعاشلا لاق ءاسلم

 سلامك رصف نك كوتش

 بعلم ىولحز ءاقلخلا ةركصلا نم

 هتدسفا ننا اذا فلألاب نيوفأو هنكلصا اذا ميدألا تيرف لاقبو

 اة ةماعلا هيمست ام هلصأو ىنابيشلا وريع وبا لق .لطابلا ىهمسلاو

 مكنلا وبا لاق ةريهظلا دنع سمشلا باعل وفقو ناطيشلا طاخضم

 / ىلجعلا
 لدتعاف ناسولا ناوشم متو. .لزنف باعت سمشسلل

 ىتححن ربع لاق رفعج وبا ل3* «ريسفتلا مت تاءاذ+ل تافارزلاو

 ه) 01. '81ةطومت. 1: 85) 15: 0١ ع( هربا كطوقلمو

 ل5017 22 5 2) 5 م.نكابر 0 مشكاب. مه) 0 وو

 سيقلا ورماز 01. تطاسدملا ذددم ممء#لع لام. رك 01.1 كير 1, ظار 230



 مك بن اذئس

 ” اللا هاوفع خو يسانعتتا ا كقؤلاو  قماوأ ءاسنلا

 هدحو الأ مكنم لجرلا نيكري ال تافارزلا هذحو ىليا اهو اه نع

 لوف الو :ىف ىبجل ام مثتيسعم ةيصعلا لسأل غاس ول هنا ال

 31 ا ايط ااوزعا ام اهرك نووعي . هنأ الولو روغثلا تلطغعلو ودغ

 او نيغلاخ ةةاكطع ا ىلع مالابقاو بّلهملا مكضفر ىنغلب ه

 الو جنافاومب نع 6 ىوسُنأو بهل دود 5 لاقف ءافرعلا
 “«ةّدملا هذه ىضقنت ىتح اراهن الو اليل رسلمل باوبا نقلغت

 ولجي هنأل مبصلا الج نباف الج ىبا انا هلوق 4ةبطخلا ريسفت

 هكاردا غلب رمثلا عنيأو ءاتنو لابخل نم رغص ام ايانثلاو ةملظلا

 لك مطحي ىذلا ظلليا ب ركل مسأ ىهن ميز ىحتشاف هلوقو

 كيدشلا ئبلصعلاو ضرألا نم مكللا هب ىقو ام مضولاو هب رج ءىشن

 طالعألاو لبالا فافخا ىود اهيف /عمسي ىتلا ءاضغلا ضرألا ةيودلاو

 ىعمصألا مكيز وبا دشنا اهيلع ئناسرا ال ىتلا لبالا
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 ةعبرلاو هاديدلاب سراوفلا مُأ ةضكرت ىضرعلا طلعلا ترورعأو 5

 ةرعاشلا لق ةسبايلا ةيلابلا ةبرقلا كو ةتش عمج نانشلاو
 م هم 6 5 همدو 0 ّ 5 0 20-0

 قكشفا هيلجر فلخ عقعقي . شيقا ىنب .لامج نم كناك

 تل 0018 6غ 0 أوردت: 2) © 13 660 نييصاع."' )0 ىيتحأو

 اذا قيتيأو. 2 4) 2ع(. عا (( هدم. طعصع ءمهعاممتق ءعصاتعةل10-

 ردا 01136 ءكأ6 12,20 8 ءغ (ن0م ءأ_واتدسم 14 12 536 ”'1ةظ. ©0-
 للعم طقاطاتت. [نذتتم ععسصاتت78 516 ]1101من 165ه 56
 00 9 6هطقأ "2 ]3 عمست. 3) 112 0160072107 قيعتوي و 2151 16

 ععجلضت3 51غ ىجمصالا نع كيز وبأز 8 020. كلنعأم1 755115 65

 تالا الات 20  ةععلكات ةقثر: 1ك. 1015331: :5: طلعو اف 00

 /) 28. ء. 8لةطتعطق 1طماطز. 7. كطآتا. ا"ةدع ممو#و مف,



 ؟ن خئذس 1

 متعضوأ ام لاط مكنأف مكيلا ىنهجو «ارسكم اهيلصأو * ادوع اهرمأ

 كوعلا وحل :مكتتوحلال ضدالاوان امان ىتغسلا ءىدس مس 0

 هللاو ىنا لبالا بئارغ برص ا «ةَملسلا بصع مكتبصعألو

 تعب فم ك1 تيينرخا الارإ فيدخل او: كيفوا كا سك

 مر ىلحر نييقتستلر هللا ل هكاذور مجدنا ميقا الو ل

 تدحو نم, هحسيجلا ةرادلعسا ينم لكل نعدأل وا قمل

 نحيت ف. مدلل كيدمتاو :دهمد .كتكفس كلملا, تح 000

 لوانت  هتوكس .لاظ,.امل . دينا لاقيو لاق, «انكلذ ىلع دونم, رو هن

 ام هللا هلتاق لاو اهب هبصح نا دارأف ىّصح رْيمع نب نيب

 ٠ ياَحل ملكت املف هاو هيخ بسحأل ىلا هللاو هد

 كك را ن او. هب لقعي الو هلي نم رتختنب ىبضخلل لعج

 ةلخمأ كك ةيع 5 برس ض هللا نأ هةوجولا 0 هتبطخ

 هلل معذأاب تفكك ناكم نك نع اذه اهقزر ييناس ٌةنتملعم
 هلأ تاس 0

 1 اا اد امب 00 علا 00 لل 00

 للاب 8 اءداقنت وح - 220 0 0 ىتخح
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 عحي اربه فيسلاب :مكنربعال وا* رباهلا امو ربهلاو نالف نع

 ه) 2ءأ 6 © همنا ١ 3) 0 183 ءا 06 رشا. 3 عز 0 0 ا
 ماسلاو انك ءالوتم 9111]10. 5. يبيصعز ىلا. ىكلط177. 116 6. 2 0

 0 6060 ءأ ًالزونتال. .١ فاخ ط2ءدأ ام. خد. ثا. 16 عع. )2  0و 18 ©أ

 (00 ه1 ركز ل2 171 6, 8195 ع فدو 01 ل 0 كرأد.

 ىر 101. 161 7 215 م ©! ك0 نابيصعلا أاورخن: 2 0

 5 مكذربغ او.
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 مك + نس

 6 لاقو ههجو نع فشكف © مق سانلا هيلا عينجا

 ىنوفرعت ةماكعلا عّضأ 5 ايانثلا عالطو الج نبأ انأ

 : 0 هلثع هبوجأو 0 هلَْتب هوذحأو ةلمحم رشلا لمخأل 0 هللاو اما

 ا 00 : 2 3ك « ىحللاو مئاعلا نيب
 نسعد 2 5 3 0 5 ل عل 3 2 ١ ل

 مطح قاوسب ليبللا اهفَل دق ميز ىدنناف كشلا ناوأ اذه
 0س

 مضو ره ىلع راؤجب الو مقلقل الو حا علب : ْنسَعْ

 وحلا نسم 0 0 معي ليللا 52 قف

 طالغألا «صلقلاو هب 1 طالخلا سس لاا سل

 ةاطفلا ع 0 ىبهن

 ربه 0 0 ةةياغلا ف تييرجو 7 ءالذ نع تروق دقأو
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 ؟ه حنس مف

 ؛ةريبش نب ماشه ةرصيلا ءاضق ىلعو «ثراثل نب ميرش ةفوللا

 الو ةنسلا هذه ىف رمتعا ناورم ىب كلملا كبع نأ ركذ دقو *

 © «كلذ ذكص ملعن

 ميس سمح خطب تلخد مث

 5 ةثادحألا نم اهيف ناك امع ربل * ركذ

 © ٌشعرم لبق

 ىبأ نب مكحلا نب. ىيحكي كلملا ىبع* ىلو ةنشلا نه 5

 © ةنيدملا سصاعلا

 ٠٠ نود قارعلا فسي نب ياكل كلملا دبع هىلو ةنسلا هذه ىفو

 © ناتسجحسو ناماح

 ديحن ىنتدح لاق كيز وبا ىنتدحف «ةفوللا حجاج مدق اهيفو

 ىمحم ىبا ةديتح ,نأ نيالا .ىنيع نع ناسعاوبا نىك 3

 نيح ةنيدلا نم فسوب ىب حجاج جوخ لاق وساي نب رامع ىبا

 13 ىب 0 ةافو دعب قارعلا ةيالوب ناورم نب كلا دكبع باتك هاتأ

 نيح ةفوللا لخد ىتح بئاجنلا ىلع ابكار رشع ىنثا ىف ناورم

 ًادبف ةيروركلا ىلا بلهملا ثعب مشب ناك دقو ًةءاجن راهنلا رشتنا

 ءارج رخ ةماعب متلتم وهو ربنلا دعص مث هلخدف دجسلاب

 اذا ىتح هب اومهف ةجراخ هباكتأو وبسحف سانلاب ىلع لاقف

 ©) 2 هزه. 2) (' اهيف هنياكلا تادحالاو 0, 8 ءن (0 رابخالا

 ءئسلا هذه 83 منياكلا 4) © ل ءا 60 هل



 مك) نا* نس

 اذك كلو همودق لبق هريمألا ىقلأل بيرق فيرط يلع ع

 نم راسف هب يح فيرطلاب اناء نك ةيطعلا كل ليجأو اذك

 قارك نياشيكا ىلا ذب 'ىضم رق هليل ق 8 ضر ىلا 0

 مدصي امو ناسارخ نع نبخأف هيقلف رْيشربأ ملق نيح ةّيمأ

 ىلع عشفرو تنم ىلولا ىلع فخيو عتعاط هب نسكتو اهلها :

 ملق ىتح هعم هراسو لق *هةردغ هرّذحو اهباصا الما رْيكب

 ضرعو هلامعل الو ريكبل ضرعي ملك: انك "اقيينس ةيمأ ناكو ورم

 مالف ءاقرو نب ريحب اهالرف ريكب ىأف هتطرش هيلي نا هيلع
 ىقو اريكب ىّلوف ىلت نا تديبا اولاقف هموق نم لاجر اريكب
 بارخل ليكت ناسارخ ىلاو سما تننك لق امكنيب ام تفرع

 ل ليم لدو هير لتحل ءطرشلا ىلغ ميلا ريصأت ىدي نيب

 د اذ ىلا ناساخط لق ناسارخ لح نم تتش ام ويخأ

 د قك نأ هيف ريكو لافق ايثك الام قفُنأو ريكب رهجتف

 ماقملاب اياه دذح ىنح هز 2 لزب مسلف كعلخ نانسر دط

 © 0 دنع 5

 ءاضق © ىلو ناكو فسوي نب جامل ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ةنيدملا ىلا هصوخش لبق ةمركم ىب سيق ىب هللا دبع ةنيدملا

 000 ةديكلا لع نالو هرغ نبا ديح نع كلذ ركذ كتلذك

 ىلعو ناورم ىب رشب ةرصبلاو ةفوللا ىلعو < فسوي نب جامل

 01 ل جيسأ نب ادلاح ني هللا ككتبع ىب عّومأ ناماخو

 «©) 2ء6. 1ه5. اهيف. 6) 0 حدسلا. 6 266 ك ف

 4) 2ع. هن 6) 0, 8 ه6 (ن0 ىلأو.



 نا نس ملأ

 دجا مل ىتح تركأ ام هللاو نينموملا ويما اي لق ّلجرلا كلذ

 نم :لضفا ةئف ىلا ىزابكا نأ تايارف سانلا ىلذخو التاقم

 رارم كلذ ملع دقو ةكلهلل نييلسملا نم تيقب ًةبصع ىضيرعت

 هللا دبع نب كلاخ كيلا بتكو ةركب نأ نب ناجرلا دبع نبا

 :هربخيو هرذعب هيلا بنك كلاخ نك لق «ىرذع نم هغلب اع
 هنينموملا ريما اي* د راوم لاقف هولذخ كف سانلا نأ

 ناساربخ هاليف «سانلا هلذخو التاقم. نحن ن2 ربص دقل

 لاقف «ىنتدل ىأ ىتجاينن لوقيو * ديم تح للا د2 5 ناكو

 نم هت ةيمأ ضوع ام عميره نم ضصوخ للحل انبا ا 010

 وى .ليثأو نب ركب نب لجر لاف ناساربخ ىلع ليا
 « حاشو نب ريكب سبحم

 0 اهبكاتم نع فشكت اعارب ىف ٍصَقْنَت /سيعلا نكن

 3 2 سشانك ماهح اهنم قرار ل عقاب اك

 سا تمس تح 01 يحرم ةيمأ نم ضيبأب
 ا ول ملف 0 اناس مّدسلاب 00 ريكو

 ةريرز ذأ نيزر هل لاقي م لحهأ مجكع نم رك لاق رهشربأ براق

 2) © ءك 66 هده 2) 2ع[ © 6) 0 هاطبز 2. لوقو

 عقلا ىا ىجتنس (ةأذ). 4) 0, 8 كام هدط. ه) 0 جاسو 58
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 6 نا مس

 لد ملق علللعقا نيج مناخ ىبا .سشأر..ىف تركذ| اميف هنم ناك

 ىب هللا قفع نبا ةيمأ كلملا دبع ليعتسا ىتح هدنع اسبح

 :حلاصيل ريحب ىلا لسرا اريكب كلذ غلب اًملذ ديسأ نب كلاخ

 نشف ةعامإلا ىف هل ىقبت ناسارخ نا ريكب نط لقو هيلع ىبأف
 انف ل ع 7

 ىبضلا نيصدح نىب راوض هبلع لشدف ربك نئيباف عانيب ءارفسلا 5

 تنأو كيلا رذتعي كمع ىبا كيلا لسري اقثام كارا الآ لاقف

 ءالو ةرنع كيف تقبح ام كلتق هولو هدي ىف ٌىفرشملاو هريسأ *

 0 لع ظ5 جرخأو جلصلا لثقا 0 ققومي ا اما ليكت

 او اغلا نيعبرأب ان ديعت ءببلا لسرأف أريكب حاصو هنروشنم ليقف

 دوسعت“ نأ ناسارخ لما فاخن ءدل نوبصعتي نوطبلاو سعاقم

 دبع ىلا ع نيكرشملا نم يم 0 داليلا لسفنتو 3

 كلملا ىبع لاقذ 0 نوبصعتي 3 كد ال شيرق نم

 اذه مديلعو ناك ام رشلا نم هب ناك دقو قرشملا رغش ناسارخ 5

 هيلع اوناك ام ىلا اوريصي نإ اوفاخو سانلا بصعت /مدقو ىميبتلا

 شيرق نم الجر مرما ا نا اولأس دقو هيف نمو رغتلا كلهيف

 نينموملا ريما. اي هللا نبع ىب ةّيمأ لاقت اوعيطيو هل اوعيسيف
 انيك كيدف نأ نع كرايكا اليل ولق كنم لجرب عكراذت
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 نا“ خنس مخ

 كده لإ كعك رق رب تيما اهاانمخلا" ردعلا 205
 مع م : 5 رتحح 5

 كتفتلي مث هنءارق نم غرف املف ءانسفنا ىف ام ىردت ال كناف

 ىيقحو نبك ىب"'"اكساو :ةرخر لبقاو ةكاتكا ىلا ام ىآ دخلا

 قولا“ بنج -ىلا تدعشألا قال ةنيرق' اونرتا ىدحلا ناجرلا لنع لا

 ةئاقو مهغلب امل سانلا ناذ كعب امأ ثايرحح نب ورع ىلآ اوبتكو

 ريمألا ىلا انلبقأف دىحا انعم فقبي ملف اوقرفت هيلع هللا ةجر ريمألا

 هيلو ريمألا ناي الا ةفوللا لذخدت ال" نا انيبحأو انرصسم كاد

 نيفلاخم نيصاع متلبقأو 5 مكبتكم متكرت مكناف دعباما ميلا بتكف

 اذإ ىح "اررطتتا كدت ماتا املخ نامأ الو ندا انتدع ملل لل

 نك

 ٠١ اكمل مدق ىتح نيبيقم اولازي ملف ةلاحر ىلا اولخد ليللا ناك

 © فسوب ىبأ

 ناسارخ نع 0 اشو نب ربكب كللأ كنع لرع نسا ل 62 ىقو

 ا ىب كدلاخ نب هللا كبع نب ةيمأ اهالوو

 ةيمأ :يالوو ريكي لع تبس نع دك 5

 نا" ذخنس لتق مزاخ ىبا نأ كلذو نسلم ىنأ لوق ىف نيتنس ايلاو

 نأ ناسارعع نع مريكب لع ببس ناك 0 ةنس ةيمأ ملقو

 ام 2 اشو نب ريكب هسبح لضفملا نع 0ىلع ركذ اميف اريكب
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 اي

 "1 نخ نس

 ةبرضي «الوسر ثعبو اباتك سانلا ىلا بتكف هللا دبع نب دلاخ

 سانلا ىلع باتكلا أقف هل ىلوم هباتكب مدقف 0ثدريو سانلا هوجو
 هللا .ىبع نب كلاخ نم ميحرلا ناجرلا هللا مسب هل اوعمج لدقو

 ىلاف مكيلع مالس نيملسملاو نينموملا نم اذه ىانك هغلب نم ىلا

 03 00 الإ نان ندب ايا وع لاا ولأ ال ىذا هللا كيلا لجأ

 دهاجي اهناف 0 ىف رمألا ةالو ةعاط ضرفو داهل-ل هدابع

 00 دع نع ىنغا هنع هللا ناك هللا ىف داهمل كرت 56

 ةبرقعلا قحتسا دق ناكو هيلع هللا طخسا قحاب ماوقلاو ىمألا

 ىلا رييستلاو 2هئاطع ءاقلاو هلام ةءافتسال* هسفن ضرعو هشب ىف

 رتارتجا ىم ىلع ءاوملعا «ييلعلا اهيا نادلبلا مشو ضرألا دعبأ

 تسيل ىذلا نينموملا ريما ناورم ىب كلملا دبع هَّنا متيصع نمو

 ىصع نم ىلع هطوس ةصخر هدنع ةيصعملا لعألا هلو ةريمخ يف

 مث ىفاف اليبس مكسفنا ىلع | مر و ودخل ادع

 1 مخ هك | مكبتكم ىلأ امر هللا دابع ةكيصن مكلأ

 00101 13 دللي ميقا نيت ام مكيتأيف  نيفلاخم نيا اوعجرت

 مكيلع مالسلاو هللا ءاش نا هتلئق الا اذه قناتك دعب ايضاع

 رحز هل لق نيرطس وا رطس ميلع أرق املك فخأو «هللا ةجرو
 ديري ام لجر مالك عمسأل ىنا هللاو كلاخ لوم هل لوقيف زجوأ

 و باتكلا اذه ىف امم ءىشب ميعي* ال دهشأ عهسي ام غافي نأ

 9) 0 82 00 126 داسر“ 86) 0 برضن و 8 برضتت و 2ع, برضف,

 ك) 0 ءك 8 جدرتو, 7 0, 8 ء6 00 (00 ءاقلا 2 ءاغلاو هلامو
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 اهسار تننك الآ هنتف ميهت.



 الاخ يس مثال

 ام لك ىف كرما ٌلافنا الا ىنعسي لهو هللا ككحلصا تلق هكل

 ؛هدنع نم تجرخو هتعذوف لق ادشار ضما لق تهركو تببحا

 جراوخل اهب ىقلف زموغ مار لزن ىتح ةرصبلا لعأب بّهملا جر
 عبر ىلع ةقوللا لعأب فنخم ىب ناجرلا دبع لبقأو هيلع ىدنخ

 دي ناد ميمخ عبر ىلعو ريرج نب رشب ةدعم ةنيدملا لعا
 ةعيبرو 4ةدتك عبر ىلعو «سيق نب كيعس نب ناجرلا دبع ىنبا
 رحر دسأو محذم عبر ىلعو ممعشألا نب نيح ىب احلا

 وأ نيم ىلع بلهملا نم ليت خلا ناكرلا بع لفات سن 0

 سانلا ثبلي ملف ومرف مارب ناركسعلا ايارت ثيح فصنو ليم
 /و نطفراف ةرضبلاب“ نيفوتشو  ناورم "لب شما ىعتنا مانا ىكشلا ا

 ند تلا 0 قلك ساو ةفوللا لماو ةهشيلا كا نإ ريخك نان

 نب ىرع ةنوللا لع هتفيلخ اكو تيسأ ىب نناح 05

 /سيف ىب رحز ةفوللا لها نم 0 نيذلا ناكو «ثيرح

 نب ناجرلا نبع نك نحو تغشالا نبانمك نبا 07

 اذ ىف ارفعج هنبا فنخم نب نارلا كبع تعبف سيق نب --ب

 نيموي ايهسبحن سيق نب رحز هنانو اًفمحنو قاحسا كرف عراثآ

 انرصنا * ىتح ماموي الا اتبلي ملف هرافي ال نا امهيلع ذخا مث

 نب وحر اقحن ىتح البقأو اقكلي ملف ابلطو فيرطلا ريغ ”اذخأف

 كلذ غليف ةرصبلا كيري نمم ريثك سان اهب عمتجاف زاوفألاب سيق

 ©2) 0 ءغ 0م 200. لاق. , 2) 0, 8 ه6 60 دعمو. 526 1

 "خو هع 2) 0 16غ 06 هجنكو ميمن. 6) 1. 810311. "1*, 5.
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 مه نأ“ زخئس

2 - 
| ٠. 

 قشو «سانلا بختنيف ناويدلا قأي نأ هرمأت هنبآ تيزي لاخ وهو

 عيطتسي الف كلملا دبع ةلّبق نم تءاج بهما ةرمأ نا رشب ىلع
 بنذ هيلا هل ناك هنأك 0 هركلص ترغوأت هيغ ثعبي نأ 5

 لحا ىلع هتعبف فنخ نب ,ناجرلا قبع ناورم نب رشب امدو

 عتنم لضفلا 7 هعوجوو سانلا ناسرف بختاني نا هرمأو ةفوللا

 دبع نع ىلل عايشا ىثدح فنخن وبا لق ««ةدجنلاو

 دق كنا ىل لاقف ناورم ىب رشب ىناعد لق فنخم نب ناجولا

 اذه كيلُرأ نأ تيار كقو ىدنع كترثأو ىنم كتلزنم نفرعا0

 نكف كسأبو كفرشو ءكئثانغو كئوج نم م ىنلا شيجلا

 بّلهملا ىف عقَي اذك اذللا اذه رظنأ كب ىّتط ىسحا دنع

 هب رصقو هصقنتو ايأر الو 8 وم هل نايت ا رمألب هيلع لبست

 مالسالا لعأل رظنلاو ودعلا لاتقو دنجماب ىنيصوي نا كرتف 4لآق

 00000 2 وأ ءينسلا نم ىناك يدع نبل ىيرغي ليقأو؛

 |0007 المو يتبع لمي .ىلثم اضيش_ تبيأر ام لها سيو

 00 عاب /ىنم مالغلا اذه هيف عيط ام لثم ىف هدنم

 ام ىل لاق هباوج ىلا 8طيشنلاب نيسل ىلا ىأر اًملو لاق <, ىوطلا
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 ل هع مهمة

 نا افنيرسي هةفئعأ ىف يوت ناكلم ب نسا“ ا دا يد
 نوع نا نب ليبحرش ىتدحوا ريع نيا لق ٠ «كلتل

 لاقف هعدف دعس نىب لهس ىلا لسرأ جاجا تيار لاق هيبا ىع

 تلعف دق لق نافع ىب نامثع نينموملا ريما رصنت نأ كعنم ام

 : © صاصرب هقنع ىف متكف هب 7 ا بتل

 © ئدقاولا ركذ اميف' ىنالوكل سيردا ابأ كلملا قبع ىضقتسا اهيقو

 ةفوألا نم ناورم نب رشب ظضعب ليق ىف صخش ةنسلا هذه ىفو

 © اهيلع اًيلاو ةرصبلا ىلا

 ؛مكلملا دبع لبق نم ةقرازألا برح بلهملا لو* ةنسلا هذه ىقو ١

 10 اهيف عرمأو هرمأ نع ربخل ركذ 1

 نع ماشه ركذ اميف هيلا كلملا كبع بتك ةرصبلاب رشب راص املو |

 تعبان ىعب امأ هيبأ ىع قاحك#سا ىنأ ىب سنوي ىع فنخ ىنأ

 هدصم لخا نم نختنيلو ةفرارالا نا“ 0 لحما ىف بلهلا

 هلخو مهب فرعا هناف 0 مهنم ةيركتلاو ليضفلا وأو عاناسرفو 00

 15 كعبأو نيملسملل 0 هننيرجتأاب عىش كرا 37 برا 3 جار

 ابيسح افيرش افورعم الجر هيلع ثعباو افينك اتعب همرللا لإ 7

 لما يلا ضهنأ مث 57 ةيرجالاو ةدجتلاو سأبلاب فعي ابيلص ٠
 علضأتسيو هللا. ءقديني ىح اوهجوت امدهجو ّنا عوعبتيلت سرا |

 2) 25866 سنا" نب كلام, 6 آخ ”ةباغلا كساا1 16, ك9 كل
 هز

 رام ةعون 28) 8 66 200. مل“ "2 0, 8 66 كلما نك

 بحا نم بختنيلو هقرازالا ىلا هنم هبرجتلاو لضفلا ىلواو. ) 8

 ءا 06 ريب الأ 10111“



 مه 0

 ه« ىدقاولا لوق ىف* ةرصبلاو ةفوكلا ىلعو ةماميلاو ىميلاو ةكم

 ىلعو ناورم نب رشب ةفوكلا ىلع هريغ لوق ىو * ناورم ىب رشب

 ءاضق ىلعو 2؛5كيسأ ىب كلاخ ىب هللا دبع نب كلاخ ةرصبلا

 ا 0 اله هرسبلا هس لي «كرشلا ىب حير دل
 © اشو نب ريكب ناسارخ ة

 سه ع .

 للا كاإادحللا نم انيق ناك كام ركذ

 نع ورع نب قاط كلملا دبع لوع كلذ نم اهيف ناك 7 ايي

 ركذ اميف اهمدقف فسوي نب جاجا انيلك دلاوختساو عيل

 © !منئعم جوخ 7 أره اهب ماثاف 0

 ةبعكلا ناينب فسوي نب حج اكل نضبفتت رسكذ اميف و ناك اهيفو

 رجاحلا خبعللا ىف لخدا 3 نأ ناكو دانب ربيبزلا ىبا ناك ىذلا

 «خنسلا هذه ىف 0 اهئانب ىلع جامل اهداءأف نيباب اهل لعجو

 بسني وهف ا ىنب ىف ادجسم اهب ىنبو عتنعتيو ةنيدملا ؛
 «يققانعا ىف متخحن معلص هللا لوسر باحعأب اهيف فختساو هيلا

 ىأر نمع فدح ## تيد ىننأ ىبا نأ ريع ىب ليح ركذف

 'ا2| نع بيذ نا نبا نعو هدي ىف اموتخ هللا دبع نيرياج

 ه©) © هرج. 2 ط) 0 هرم.ر 0, 8 عك 00 هده. 7ط2 ىب كدلاخ.
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 ل 7

 نإ“ نس مه“

 اوبهذ ىتح هللا كيبع ىب رمع ةرسيم اوفشكف دحاو لجر ذل

 نع ةعاجمر ةريغلا ند 0 ىعمو بّلهملا ىب ةريغملا الا صضرألا قي

 مو ةفوللا لها فص ىلا اولام هتاف سانلا ناسرفو ناجرلا دبع

 نق ىلتقلا ىف وهف هللا كيبع نب ىسوم نب رمع َتُشراو نونبلت
 5 اوموهني مل ةفوللا ليها ةرسصبلا لعا ىار املف ةحارج ىنكدأ

 ىسوم نب رعب اورم ىتح ريما يلع امو هاولناتو اوعجرو 5 اوهمذت

 هيفو جراوخل ركسع 0هولخدا ىتح هلم اًكيرج هللا ىيبع ىبا

 ةرصبلا لعأو ةقوللا لها لجو حعيرلا يلع تلامو دىقرحأت ريثك نبت
 ٍرقَشْملا* ىف متورصحو كيدف ابا اولتقو مركسع اوحابتسا ىتنح
 00 وكُذ اميف غنم هللا ديبع نب رمع لققف مكمل ىلع ءاولونف

 ىنيح ني هييمأل ةيراجت اوباصأوا كام ىنامت رشسأو كالا د

 ©ةرصبلا ىأ اوفرضناو كيف قا نم' ىلبخا اللا

 ةرصبلا ىسع هللا دبع ىب كلاخ كلملا دبع لزرع ةنسلا هذه ىو

 هيلا ةفوكلا ةيالوو اهتياو تصف ناورم ىب رشنب ةاخا اهاّلوو

 15 ىلع فلختساو ةرصبلا ىلا ةرصبلا ةفوكلا عم ىلو امل رشب صخشف

 © تيرح نب ورمع ةفوكلا

 ىف ناك هنا ليقو «مورلا مزهف ةفئاصلا ناورم ىب دمحم ازغ اهيفو

 وهو ةينيمرأ ياتى مورلاب نايلولا' ىب ىنامتع ةعئرا ءنسشلا 0

 8 0 لتقلا رثكأو جهمرهف اغلا نيس ىف مورلاو فالآ ةعبرا ىف

 هنوقو فسوي نب احمل مسانلل ةنسلا هذه ىف* محلا ماقأو

 نت 1 نمعم 61 51 1 نعم ععاازمأ 1132 1111556 10أام

 6) 12 0, 8 6 (نهو 26. اوهدت. ١6 2. تف 012) 1286 املا

 6 اولون ىنحح (51©) نفسا رك) 0, 1 ء[ 006 هنسلا هذه ىف سانلل.



 مهل نإ“ نس

 رهبزلا نبا سأرب جاحمل ةثعب لاق مزح نب هورمع نب كبح

 ىلأ مزح نب هرمع نب ةرامع سارو ناوفص نب دللا دبع سأارو
 ل ناورف نب كلملا نبع ىلا اهب بهذ ث اهب تبصنف ةتيدملا

 كلملا دبعل + شيرف نم اهب نم ءعيابف ةكم يجاجحلا لخد

 34 ناورع  قيلد
 نامثع ىنوم اقراط كلما كبع ىو ةنسلا هذه ىفو رفعج وبا لق

 © رهشا ةسمخ اهيلوف ةنيدملا

 ةربغ اماو ىدقاولا ٍلوق ىف 6 ناورم نب رشب قوت ةنسلا هذه ىفو

 © زئتس ىف ةشاثو تناك للق' هتاف

 حا نوم هعم بدني نأ هرمأو كيف ىبأ لانغل رمعم نب هللا

 فالآ ةرشع هعم بدتناف اهلها بكنف ةفوللا مذقف نيرصملا لها نم

 جرخأف /فالآ ةرشع هعم بدتتاذ اهلها بدنف ةرصبلا مدق مث*

 لعجم هللا حيبع نب رمع مب راس رث اهوطعأ ةتايطعأو عقازرا مقل
 لعجو ةكالط ىب ىسوم نب ديحا يلعو ةنميملا ىلع ةفوللا لها 5

 نب ىسوم ىب رمع هيا ىبأ عيلعو اف سيل أ ىلع ان صبلا لها

 نيركابلا ىلا اوههتنا ىتح بلقلا ىف وهليخ لعجو * هللا ديبع
 حاملا متيديا ىف ةلاجرلا مدقو هباكتا هللا كيبع ىب رمع فصف

 / هباكعأو كيف نحنا ليكم عذاوبلاب أورتتسأو ضرألا اهتومزلا نيك

 2 ا رمع. 5) © تعبو. <6) 0, 8 © (00 هدعيابف ر

 © اهب عيابف. 2) ل86[ ت6 ( 0182 2) 6 072: 01122 601

 ا15نا1ع 20 6 ةرصبلا لإ 2 مهأ 1 12 رز © لف 6ك[ 00 هل
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 نإ" زن مهأ

 س دع

 دكجو املف ههجو ىبمدو أهل شعرت ههجو ىف هتباصأت ةرجاب

 هلق هتيخو ههجو ىلع ليسي مدلا ةنوخس

 املا هرطقت اتمادقأ ىلع نللو انمولك ئمحَت باقعألا ىلع ةانسن

 الق 2دانينموملا ا ةنونج“ انل ةالوم: كيحاضو .الق «ةيلع وءاغت

 قراطو هيلع 5 ىتح راسو دكاسف اجمل نا ربخل ءاجو ءوخ

 جامل لاقف اذه نم ركذأ ءاسنلا تدلو ام ,ىراط لاقف وربع نبا

 الولو انل رذعا وه معن لق نينموملا ريما ةعاط فلاخإ نم ةيدمت

 الو :قدنخ يي ىف وهو ةورصاحت انا رذع انل ناك اف 3

 ؛0انيلع لضفي لب ام فصتني رهشا ةعبس فنم ةعنم الو ىصعح»

 بوصف كلملا كبع ايهمالك غلبف وهو نكن انيقتلا ام لك يف

 رظنا :ىنأك لق هلاجر نع. ىقسلللو با انبا لق ريع اسن* 205

 هما ىف ريب وهو هبقرعف هبرض كوسا امالغ لتق دقو ريبزلا نبا ىلا

 ك8: ماركلا ريصت نطاومللا هذه لثم ىفف ماح ىبأب اربص لوقيو هيلع

 ؛5 لق ربع نب دكّيحم آن لق دعس ىبا اس لق. ترادل يدوخ

 ننب ركب ىفا :ئسافللا دبع قع ةرامع نبيورابل ندع 25

 ©6) كلتعم# ؟7ءتواتك 8-21 هعدتس 1طن دل مسقتب 71 18110 ةط٠ض
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 مت ن8 فد

 0 ىفغاف هفيس لئامك ىبتحا رث ليللا ةماع ىلصي ريبزلا ىبا

 نبا ًاضوتو ماقمل كنع نذأف دعس اب نذأ لاقف رجفلاب هبتنا

 هباحتأب ىلصف نّذوملا ماتو مذقت رث رجفلا ىتعكر عكرو رهبؤلا

 هيلع ىنثأو هللا دمحن ةماقف ملس رث افتح افرح «ملقلاو نون ًارقف

 اوفشكف مئاعلاو رفاغملا خيلعو رظنأ ىتح مكهوجو اوفشكا لق رق ه

 لعا انك مكسفنا نع اسفن ىل متبط ول ريبزلا لآ اب لاقف مافوجو
 اي دعب اما مّةتب ءابز انبصت مث هللا ىف* انملطصا برعلا نم تيب
 الا طق انطوم رضحا مث ىلف فويسلا عقو مكحي الف ريبزلا لآ

 دجا امم كشا اهحارج ا دجا امو ىلتنقلا نم هيف تشثرا

 اةرمأ ملعا ال مكتتيجو نوينوصت امك مكفويس اونودص اهعقو ملأ نمرو

 وهف هحالس بهذ اذا لجبلا ٍ هسفن ىقبتساو ا دمك

 الو هنرف ىرما لك لغشيلو ةقرابلا نع مكراصبا اوسع لزعأ ةأرللك
 الا ريبزلا نب هللا دبع نيأ 4نلوقت الو* ىنع لاوسلا مكتيهلب
 لوألا ليصرلا قف ىناف ىنع الئاس ناك م

 دانميت اد ىا ايانملا قتالم* 0 ىملس ىبآل ملأ 15

 املس توملا ةيشخ نم فترم الو :ةبسب ةويكلا عاتبمب تسلف

 ىميف نوجححلا عب غلب ىتح 8قيلع لمح رث هللا ةكرب ىلع المت
 ©) (ةانغ 1501. 68قانتم. 6) 0و 8 ءغ (ن0 ءاتتظ و )12

 هدد, 5ع0 5مهغانطت 5 مااتتة 7ك عاجانت 2112و. (0 هد. هللا ىلإ 0

 ناب ءايز ك0 ةيتفامز اطهطءعدغز (00 5كتطلغ هننابز اييصن (2).

 0 016 اييصق 22066 انتيعن. ' .2) 0و 8:65 :000..ه22. "2) 0 أ

 د0 208- لق مر هع فم. فطلب هك. ري 0, 8,00 6 6 ل

 © ابا. مىى) 0, 8 ه6 (00 اي ثيح اهنوك ايانما راذح, ص قطا“.
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 نود فدع ,ىل*1

 تيياث : ني بعطم اس لقب زي نياودمح انآ لك نعش مااك

 نم نييكش كبف باوبألا تيار لك نسا ىني ىف حتت 00

 جتكو سراخلا رييرلا نيا باكمإ ملسأو ءاثلثلا موي مأشلا لها

 لعل ناكف كلب لعأو أدئاقو الاجر باب لك ىلع اوماقأف مهقلا

 باب قشمد لفألو ةبعكلا باب هجاوي ىنذلا بابلا صمحخ
 عْمج 0 كك 0 لعألو افصلا باب ندرألا لهالو بيش 1

 اعيمج ورمع نب قراط جامل ناكو مهس ىنب باب نيرسنق لعألو

 ةيحانلا هذه ىف 0 نبأ لمح ٌةرمف ةورملا ىلا حطبألا ةيحان ىف
 لاجيلا هيلع مدقي ام ةمجأ ىف دسا هناكلف ةيحانلا هذه ىف ةرمو

 اه رجري وو ةجرخي ىتح بابلا ىلع مو ميقلا رتا ىف «ودعيف

 0 هيموني !فرتعتي' اينمكاو ا ريصا ئموي كرعا اذا ف

 لاجر هل ناك ول احتف هما ليو ناوفص ةاياب حيصي مث

 هتيفك |نحلو 0ىنرت ناك ل

 ىبا اند لق تراخل ىتدح : ا هللاو .ىا ناوفص 0ىبا لق

 مركم وباو كنولا ىا نياىكتجحن لقازع ىيياديح 8

 ىنب كوم # عفان اندو رذنملا نبا ىع بعصم. ىب هللا نبع نبأ

 ىداهمج نم ةرشع عبس ةكايبص ءاقلتلا موب ناك امل مالك ىلا

 :تاب باوبالاب ريبؤلا نبا ىلع باكل قخا 8ىكقو ا“ ةنس ىلوألا

 ه) 0, 8 ك 00 اودعي. 45) 0, 8 ه( 00 ايل. ثطص (دكهوشس تأ
 ةمطلج11هلط ةطد د52. 2 أن ىنيرف. 7ءزقانا» دلعتأا ءانمتس "70

 11, ضرو, 6 ءهغ 1طص 8د0ث5 ه0. 1202 )1, (ةزنوننلعصت 11طاناتطتت ©4
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 مكث نإ خدم

 عينص اذه ام عرحلا نسم ثيح تلاقو اهقناو اهلبقف اهنم

 كنم ّلشأل الا عردلا اذه تعسبل ام لق دكيرت ام كبري نم

 ّنشو هيمك هي ردأ مث اهعزنف ىنم تشي ال هناف زوجاعلا نسل

 0 الا سب علا ١ نكح دخلا هيجي ةضيع اوعسا
 2 رع ريثإلا نبا طرصتا رق ةزمشم كباتك نمبلا. لوقت :ةماوأ 9

 ركنُي رث هْفْعَي مهضعب نا* ربصأ ىموي فعغأ اذا ىنا

 رعبا ل هللا 0 نا هللاو 9 يح كل هلوق دركعلا ا

 ثرامخل ىتدح «بلطظملا دبع تنب ةّيفص كّمأو ريبزلاو ركب

 نب روق ١ لق وع نب دمت ىنربخا* لق دعس نبا ىنثنح لق
 لحا عم ريبزلا نبا ةعقو دهش صمح لعأ نم نيش نع «دبزي

 صمخح لها ,هيلع 7م علطنل اناو ءاتلتلا موي هتيار لاق مأشنلا

 انبييغ هلخدي ال هلخدن انل باب نم و ةئايسيخ ةئامممخ

 آد 0 دم وربما نحو انفال ى 7 هدحو اغيلا + كيف

 : وهل ةزوجرا
 ةركلا هيموي فرعي امناو* ربصا ىموي فرعا اذا ىنا 15

 ركني مث هفرعي ماضعب ذا*
 8 مطبألا ىف* فقي هتيأر دقلف فيرشلا مكلا هللاو نتنا لوفأف

 ثرامخل ىنثلدح  «لتقي ال هنا اًننظ ىتح دحا هنم وندي ام

 تهز ©: 25 660 جرد 6) 014. كص. ثطلت#. هد. ) ذص. طل

 ركفي عاضعبو. 4) (0 هاه. 0113 50111124111 150116 20 712 لنقي ا

 ل5582 22 ديوس نب روق انريبخا : 0 م0 ريق انريبخا لق

 كيدي نب 125+ بو.قعي نب ىسوم ىناددح. ار 1ع[ أ ]5

 علطتا. ىي) 2غ ن0: 7) 266ا هم زل ام 02 من ا هللا

 مم طمع 7251 232غ: رذعاو ىنغلاب ىلوأ ربصلاو. 246) 6. جطبالاب.



 نا“ نس مثكب

 ال ىنا مهللا ىبر ىضر نم «ىدنع رثآ* ةىش نكي مو هذركنا
 ةيزعن هلوقأ ىللو ملعا أ يشل ا ذم ةيكرت اذه لوقا

 نوكي نا هللا نم وجرأل ىلا هّمأ تدلاقف ىّنع ولستل ىمأل
 نسم د تتمدفقت نأو ىنتمدقت نا انسح كيف ىبازع

 5 اريخ هما ايدل كازج ةلاق كرمأ ريصي ام ىلأ وظنا ىنتح جرحا

 لعق نهف احبا هعدا ١ تلاقف 1 ليك ل معنا ىعدت الف

 كلذ لوط محرأ مهللا تللق رت قح ىلع تلتق كقف لطاب ىلع

 ةنيدملا رجاوف 3 ليظلاو ميلا كل ل ليبللا ىف مايقلا

 اهي تبيضرو هيف .كرمأل هتملس كق .مهللا ىبو هيبأب دهبو ةكمو

 ؛0 لاق , 4 نيركاشلا .ىيرباصصلا * ياوتا هللا نبع 3 000

 سمح 6 لاقسيو ارشع :*الا دعب |ثيتكم كان تين نس

 دبع نب بوقعي نب ىسوم ىنتدح ربع نب دكمكام لق «مايا
 عرحلا ةنيبلعو.ائمأا ىلع نيفرلا نبا مرخس لي دم 00
 اذه كتلاقف اهلبقن اهدي لوانتف اند مث ملسف فقوف رفغم او

 ؛ةرخآ اذه ىرأل ىلا اطتوم تّثج ريبولا ىبا لاق دعبت الف عادو

 انا اهناف كتلتق 2 نتا, عماءايبش ىملعأو تريرع اينحلا 00007

 ع مما ىَنب اي تقدم: تلق نإ عنسم ام ىنرضي ال مكل

 انف مبكحتوأ, ىنس, ندا ءكنم ليقع نأ نبا نكي 05

 20, ل ع د دنع: 8) 0: 8 هع 007 لافتا 1 ١

 60000 نيرباصلا نيركاشلا. 2) © امر 2ان. امو. 6) ©, 5 000
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 ما نا“ لس

 نم ىار نيبح دّمُأ ىلع ريبزلا نبا لخد لق ىيبلؤولا © .اميلس
 1 لبا "نانكتح * عم اي لص ”هتالخخ نم ىلر ام ”لماغلا

 نم هدنع سيل ةنمم ريسيلا الآ ىعم فبي ملف ىلقأو ىحلو

 اف ايتدلا نم ثدرأ ام ىننوطعي مهقلاو ةعاس ربص نم رثكا عفدلا

 ملعت تنك نا(كسفنب ملعا ىنب اب هللاو تنا «تلاقف كيأرو

 الو كباكتا هيلع .لنق كقف هل ضماف وعدت هيلاو فقح ىلع كنا

 انكأ اننك ناو ةيمأ ىنب نامل اهب تّعلتُي 'كلمبقز نما كمت
 7-0-0 500 كسفن تكلعا ثنا كبعلا ستبف ايندلا تدرا

 اذهف تفعض قاخا نعو اًملف فح ىلع تنك تلق ناو كعم

 لَثَقلا اينحلا ىف كديلخ مكو نيدلا لما الو رارحألا لعف سيلا

 (ىقلاو 'ىيأر هللاو اذه 2لاقو اهسأر لبقف ريبيلا نبا اندف <« نسخ

 تيببحا الو ايندلا ىلا تنكر ام اذه ىموي ىلا ايعاد هب كَ

 لكتسي نا هلل بصضغلا الا يورخل ىلا قاد امو اهيف ةايحل

 ىريصب عم ةريصب /ىنيثدرف كير ملعا نأ تيبحأ ىنكلو همرح
 ا 2 نقيا الك“ اذنه ىلموي نم لودقم' قتاف همأ اب ئوظناف
 0 ع 5 نايك يم تسمي ارا" قعبا ناف هللا رمال ىملسو

 ات لوا نما" ق ردغي ملو هللا مكح ىف ماي ملو ةشحافب

 11 تلا نامع نع ملط ىنغلبي ثو كعاعم الو ملسم ملظ

 6) 566. ميلسز 0. هدم. 702 ذصلع 2 ركذ ايك 20 هما ىلع

 0 © ننكر © را ءأ 60 نك 2 © ]15 62 60071252 عما ىلإ
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 نإ . يربي مخ

 عفرف «مهيديأب اوكسمأف مأشلا لا كلذ مظعأف اهيلع لمتشان

 قينجنملا رج عفرو هتقطنم ىف اهزرغف هثابق ةةكرب حاج

 تعاجن ءاوحبصأ مث لق مهعم ىمرو اومرا لق مث ديف هعضوف

 رسكتاد الجر رشع ىقا هيل نم تفتك ىرحا ايعكا 0:

 :ىنبا ىتاف اذه اوركنت ال ماشلا لها اي باجمل لاقف مآاشلا لعأ

 نا اورَشْبَف رصح دق متغلا اذه َةَماَهَت ٌقعارص هذه ةّماَهت

 نع بيس بغل نم يفت كيسا ام ل 120

 متانأو نوباصي مهنأ نورنا الا يال لاقف ةدع ريبزلا نبأ باكا
 ريبزلا ىبا نيب برخل ليت ملف «ةعاطلا فالخ ىلع 2و ةعاطلا ىلع

 10 رخو هباحأ هنع قرفت دقو هلتقم ليبق نك ىتح 2 ٍاَجْدلِو

 لق ترا ىتدح _ «نامآلا .ق ياجلا ىلا ةكم لها ةماع

 نب ىلحس ئكحج لك رع نب ىبح ا.قق نعش ا

 ريبزلا نبا تيار لق ءىدسألا ٍهج نب رذنملا نع هللا ديبع
 انلذخ همغم نم هلذخو /مدباحصا هنع قّرفت* دقو لتق موي

 ىو رعت ةديلا بخ مىتح لاجمل لل نوجرخي العجو اديدغ
 هانبا اجمل ىلا حمخو هقراف نمم ناك هنأ ركذو 2<فالآ ةرشع

 همأ ىلع لخدف «ةانامأ امهسفنأل هنم اذخأف بيبخو ةزمح

 ىب ةمرضم: نع .داززلا قل نيح رمع ني دمحم كد ا

 2) 0, 150 هيديا. 5) | مقرب. ) 1ع أبكحضأو

 60 اوكف 01 نضاأ "ه2. 1 98 2 20

 جاحد نينو © 126 ىملسالا : © هرم. 82 فالاأ - ثراخأ ىتلدح
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 م نإ“  :ةيزبي

 نيعبسو تلق ةنئار تلك د مدل

 «ريبزلا ىب هللا دبع لئقم كلذ نيف

 كلذ ةخفص نع ربشل را

 رمع نب يي 0 نب مدرهكر كلل ثراخلا « ىنتدح ه

 لاق ةخيطبقلا نب هللا لديبع نع ىيكح نب قاحكاسا ىنتتلح لاق

 رهشأ 9 2 نطبب جاحد رمبولا ىبا 6 نيب برش تتناك

 000 ار دلل 38 كالي مع ل
 لاق رييبولا نبا ةخنئتفغب اناع ناكو 63ش 2 * ىلوم عفان نع نسبا

 عبسل 0 نا زخنس ةظرعقلا ىذ لاله ةليل وييبؤلا نبأ رصخ

 جاجا هرصح ناكو 0 ةنس - ىدامج نم تلخ ةليل ةرشع

 لاق ثرادل اس 6 ةريستنع عبسو ره 7 ةينامت رببزلا نبال

 ما د للا 2 نك نيت ا لك انعس دا نحت اس

 كرب فينكاملا تميأر 0 و كقام . ند افسوي نع ىبك ىبا

 4 12 00 2 61 0060١ 72266, رفعج وبا لاق. 65) 0, 8 هغ (00 56

 هلآ 36غ 2 07 15 ها 600 قيسا. ١ ةدنززز72 2, ماكر 11. 2) 1
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 رشلاو يللا هن ا
 د 5 2

 ا رهدلل ماوقالا فرعب امو

 هدالثو نتفلا نم 5 نقش

 أ خئس مي

 بتعمب نوعركي امم رقدلا 5

 هك ١ رزاجلا ركاك ينحت

 ناورم نب كلملا دبع دب لّثقتو ديز نب ةدايز لوقكو
 0 :ئيبماأ طخكش نع رك 3

 ك2 ررهدلا برج ل3 ادرمأ ف

 -ع 30 ل م 3

 مايالاو رهدلا لم

 ةبيسن تنأف ىأي ىدلا كو

 لبقبك ءىجي ام ٌديعب سيلو

 ىرد انك اذ

 ليبقما ندا نا

 َُك 0 بابنشلا لحب ثأر امل
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 نب رفعج هنبا دكيشرلل رزوو كلاخ ىب ىبك هل رزوو

 بيحاذ د دعب 7

 لارسألا تف لرأ بيضا
 9 تا 2- د ْ - ١

 ليح بعادب ب ند نط
 0 ا ِ

 0 لامعالا حلاصك نوكي ارخن

 5 ىبيحعا

 ؛ن اهرولست ا ل سال تمالك جيلم ىف كدلاخ

 ؛ اهروتنم مظنيو
 ١ لاعق

 ةرسأ :انليك مب "'انلؤا ةيراغ لاماو الود اينحلا النيش 15

 ىثاب ةيمستب ,قانو «ةببح انجعب ندد 0
 نأ ةيسابعلا ةلودلا ىلا انيهتنا اذا سابعلا

 راهنت 7 711 1

 8 :كفلاب اع
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 ناعبلا امه يح ىسب ردا تلقا هما

 نم اجرح 0 0 0 كانعمع ظبي مسالا نوكي ن
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 0 هن

 «حيبعلا نب ةفرط ٍلوق اهمكَحُأ

 هلامي ليخي ماكت وبق قرأ

 امههيلع بارت نم نينوتج ىرذ

 ىفطصيو ماركلا ماّتعي توملا ىرا
 ةليل لك اًصقان انك: نييعلا .ىرا

 ىتقلا أَطْخَأ ام توملا نأ كرمعل
 اذا

 هلوقو

 عيحاصر مَعَ انالك .انارأ دقو

 هقرفف ءىش ىلا ةىت ناكو

 كيبل لوقو 0

 لواكي !ذ ام ءملا نالاأست الا

 لطاب هللا الخ ام ءىش لك الا

 معرما رحق ام نوردي ال سانلا ىرا
 ىدعجلا ةغبانلا ليقكو

 هلع . تابشلاب "ىقيع لاط نقود
 َّت 5 0 م ع

 خباكحص الا نو دجا ملف

 ًابراحم تمّدز رادق ن ل ملأ

 ىنرسس رهدلا اذا 20 تسُلو

 6) 01 [!1طحتس فراطتتسملأو 0

 6) 0 ايوانم. 2) 6426 275 16 2

 مى

 لمصم جفص نم ع 0

 ددشعللا شحافلا :لام ةليقع
 هم 0 20

 دقني رفذلاو مايألا صقنت امو

 0 هاينتو ىخوملا لوطلاكل

 اَعَجَر اَنَتَأَك ام اذا اعينش نا

 اعمج ام فيرفت ىلع ركي رهذد

 طابو

 6 لتاز

 لالض مأ ىضقيف بحدتتأ

 ةلاحم ال ميعن ّلكو

 لال دلل ىلا ,ىفاراىذ لك قب

 ايصاوتلا بيشت تاعور تميقالو
 «ايواتم الا ىيلعألا 0 مثو

 2ايل الو 2ىش مييلا هنم كل اف

 0 ل | ةفرص !! سبر عراجلا الو

 هز 01. ظطآتت 3101, ىةدن 20645 ةدع

 !كرددتا ) 2315 ٠1 6ع.

 « 724, 1 اخ“, 110 ةتتتق4 اب.



 مث

 نب فوقعيوب ءلطصخ ناويذ لع بتاكلا تبع ند نيكو

 م هرمأو هترازو ىلع هذخنا

 هيفاركو 0 ( والا فيرصتل اًبكاع

 هضيرالتجا تاو هل ل  اجرلاب نع رهكلاو

 ممر صال ا عس

 00 ة قرأ ن ا د ا

 0 7 نامؤلا 6 غبص ام 6 تغبصو *

 ةاطيألا 1 تسأل و سعب ص

 ةهيلاخبد ةهنيكينتكا نويل ملا
 نع 5 2 د

 ماوسعالا 2 ىف اهتقراف

2 -000000 

 هه ع 5

 مالحالا فر 00 0 ا ت الا

 8 ظل 1 39 7 2 هاوس اكو نحداو انالكا يضدلا فلش

 اهانا ئم ىلابن هل دوك ةجوز كفل

 ىداهلل بقتكو ءاداوج- ناكو مناص ىنأ ىب ضيفلا هدعب رزوتساو
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 ه0 لأسو كيج نبا نمحتو ىليل ىنا ىب داير نب هللا تبيح 000
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 2) 060 كلقو آ هلق. 6) 0 تعيصور (00 تعنصو. ©) 0 عبص , 00
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 2 ل 00

 لما نو ريمضصلا ى ام ةربع 0 ميش « تسيلف

 للطايلا ننع ىفقدلا كو ىبصلا ركس تاياوغ تدضقت

 هتنبا سابعلا وبا عفدو كمرب نب كلاخ سابعلا ىبأل ةبتكو

 تب كلاخ ما هتجوز اهتعضرا ىتح كمرب نب كلاخ ىلا 0

 « سابعلا د تردد خطير ىلوم 1 نىب 00 لئاسرلا ناويد

 نب متاح ىلوم ديج نب كلملا دبع روصنملا رفعج ىأل بتكو

 كيعس نب مشاه هل بتكو ناسارخ لفها نم ىلقبلا ناعنلا

 ىورو طساوب ميمت ىنب نم ةحلط ىبأ نب ىلعألا دبعو ىفعلمل »

 لتئمننب ناك امو رفع ج ىبال تشك نك ىلا نب ناميلس نأ

 روصنملا رفعج وبا هب

 مير رمأك 521 نأ امو

 اههُضارنتعا لاط سفنلا ىف ا اذا

 هلو 0 ءالبن نم رمح ىب 1 ناكو عل هل 0 15

 مقسلا عم 0 ةراَصعب اًعفَمْتُم 26 مامالا كبف

 ساعْسكلا ىنب ا كي ل

 افوررعم عع مويلا لبق كنم 3 نر فورْخم نيعلا عمد 3 0

 فيلم فلأ 9 رقت ف هيف ريغ وذ وهحلا ن نإ كَميبَع كبت ال 20

 هلئاسر ناوبد ىلع ةقدص نب 1( هللا ا وبا يل 0

 ©) 0 © و. 5) نأ 7ءهيد#. 112. 47. !؟اذ, ةتصطم ©و "امو ةطتت رك
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 از خس مالك

 كيبل بتكو .ةبتع "نح»ورع هرصللا لع هلا كنكو ع قا للا

 ثراملل : نسب ورمع ناكو ميعت :نح هللا ىيع ضقانلا ىيلعلا نيا

 ناويد هل دلفتت ناكو مناخل ناويد هل ىلوتي عدج ىنب ىلوم

 ىب عيبرلا لاسقيو ىنشخل ىعس نب ناميلس نب :تبات لتاسولا '

 :ريغصلا رتاضلل ىذلا ناويحلاو يارخل هل دلقتي ناكو ىنشخل ةرعرع

 نبا كيلولا نب ميعاربال .ثحكو < نعيلا لا نم ور نب هدا
 ميهاربا سافلا عيابو ل ناويدلا هل كلقتي ناكو ةعبج أ

 دمح نب ناورس اوعياب هناف صيح لما ىوس دكيلولا ىبا ىنعا

 نم ءالعلا لوم : نيكي 0 ىكيبتمل :ةبع ناورملا بتكو «ىدعلل

 ٠ دروبلا ىبا ىسب دابزو عنخ عيبرلا ىب بعصمو ىرماعلا بعفو

 ناكو ىرسقلا كلاخ كوم. سيق :ىئب حنامتع لئاسرلا ناوبل لك

 عباتك :نمو مشاه ابا ىنكيو ثراخل نب ىمح نبا دلك داك

 ديمحلا دبع ناكو ىسوم ابا ىنكيو ىعتشل عيبرلا نب بعصم
 نم هل ريفتخا امو: ىيكم ناكم قا عضحلللا نأ دكا 08

 ْ مك

 لتولسب سيل ام بقعأو: :لسفاقتلاب سين ان ل
 لحارلا 4فلسلا ىلع ىِفْيَلِو لزانلا ءفلكلا ىلع* ىفُهلف
 «نكاش تسلم * هضم نكن كما اذ 1 0

 ليصاو ان نبأ ىلع ىكبتو عطاق اهل نبأ نم / ىكبن

 ه) 0 رصنلا» 6) 01. 1طص 8لهطةغ3, ىو ه/1-“ ربو !ظ*. 2

 105. فلخ ىذل. 42) 5805. فلس. هم 8 ©«6 00 لكاتلا خهلوملا.
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 اك

 هه

 مم 0 فس

 بتكي ناكو هايم بيوذ نب « عيقن تالغتسملا ىلعو هالسم انج

 عيمس ةملسمل بتكي ناكو ىريمكلا ميعن نب ناميلس ناميلسل

 0 مأ ىلوم ةينقر ىبا نب ثيللا لئاسرلا ناويد ىلعو هالبم
 ىنشذل دعس نب ناديلس جرت :ناودح فحم "ناين قباب

 نيطسلف نم نميلا لعأل لوم ةمالس نب ميعن مئاخل ناويد ىلعو

 001 دكت ناكو « تاكا قلعتي ناك ةويح ىب ءاجر "لدي .ليقو

 دبع نب رعل بتكي ناكو «ةورق ىبا نب ةريغملا بلهملا ىبا

 نايفس ىبأ تنب مكُأل ما ىلوم ةةورف ىبا نب ثيللا ويزعلا
 ويبزلا ىلوم ميكح ىبا ىب ليعامسا هل بتكو ةويح نب ءاجرو

 1 اس للا ا
 لودقملا » ئني حابصلا نب ىحعو ىلادغلا ليقو 0 ريبج .

 ديزيل بتكو «هباتك ةلج نم ناك هنا ىدع نب مثيهلا ركذ

 مث هللا دبع ىب ديزي هل لاقي لجر ةفالخل لبق كمللا دبع ىبا

 نب ديعس ماشهل بتكو ىحيلسلا ديزي نب ةماسأ بنتكتسا

 ناكو عشاجم ابأ ىنكيو شربألا ىبلللا ةلبج ىب وربع ىب ديلولا

 نم ناكو ماشهل © ناسارخ جارخ ناويد دلقتي رايس يح صَل

 ديزي نب دكيلولل بتكي ناكو رانيد نب بيعش ةفاصرلاب هباتك
 نب ديعس ىلوم ماس لئاسرلا ناويد ىلعو 4خاوشلا نب ريكب

 ىلعألا دبع لاقيو ورع ىبا نب هللا دبع هباتك نمو كلملا دبع

 د 00 كك لذ عبفلكو تلف 2772 92272.7725207---4782822: 0:

 ا د11 20م, 121-921 3 دمك. 2 أو 2-2021, |خذيوأ ةلقتلا ىو

 اا 212 2, لماتر ض2: تر -15آ هطلت فروا هو 21-2 8) 12

 م00. تنصح غةصعم» مد110 ةصاع يقر 5كتطوصغز (7246 طهطعا خيقر و

 كك. هيه. 111. 47. "7, 5. )2  06 ناسيب. ©6) 0 حاميبلا.



 نأ زد 5

 بتكي ناكو «مالسالا ىف برعلا ىف نيواودلا نود نم ٌّىا وسو

 ناويد نط ذل بمكي :كلخا قع كو كلل نس رو 7
 نافطغ وبا ناكو ةفوللا ناويد ىلع ىراصنألا ةريبج وباو ةنيدملا

 نالببع سيق نم نامثد ىنب نم رانيد نب دكعس نب فوع نبا
 5 بتكي ناكو هوم 4 نارسعو الوم بيها هل بتكي ناكو هل بتكي

 نبال ةقوللا ءاضق“ىلو رق ”ىنادمهلا :كارمن "متي ىيفش معا ككل

 هللا تبيع“ نأ ىئورو نوعسم نب هللا :ىبع اهل بتكي نالوا را

 هل“ تدكي حفار .٠ نبأ :ىنب هللا كين .ناكو ذل تكتم ربح ل

 ليقو نا لييقو هيهاربا“ اذمنا ليقف مقار ىبا سا قنا نلتكلا

 0 دبببع لثاسرلا ىلع ةيواعل بتكي ناكو 2 ناحرلا دبع ليقو نانس
- 

 2 هد

 نوجرس يارخَل ناويد ىلع هل بتكي ناكو ىناسغلا سوا ىب هللا

 ىوم وسو جارد نب نامحرلا دبع هل بتكو ىموولا روصنم نبا
 جاجا ىب رضن نب هللا قيبع هنيواود "ضعب ىلع بتكو ةيراجل

 ملشم نب: نايرلا "تيري خو“ ةيواعمل ا بسكيا واكو د فلسا ل0
 (5 8 ةعيبعلا ىبا هل بنك اهنا ىوريو نوجرس ىاويدلا لع 1 © ١1

 ةذلكلخ نس بيوذ' وب ةصيبق ناوم نك قلما تدعل كل

 وببأ لثاسلا ناويد ىلع هل بتكو ىاح“ ابا خوسكيو ىعارخلا

 ديلخ وا كلاخ نب عاقعقلا كيلولل بتكي ناكو «هاوم 5 ةعزيعزلا

 ىنشتلا نعش: نب ناميلس ارث ناويد ىح مل بتكوا ينل

 9 لكاسرلا ناويد ىلعو هالوم ىنايتلا بيعش مئاخل ناويد ىلعو

 2( 1/2 م 0( 0 هعدريعزلا ر 600 ةهعيردعدلا 5ع[ 3 هعدزيبعزلاو

 1 هعيريعزلا ؟61 هعيريعْلا 7.١ 5. مع. بآأو 6 2 0 ل

 006 هلكلج را هلكالح و 612 1512 1001 ]70 .



 0 دل 020

 م1 الإ خددعي

 سمئلا نأ تالاقملا مئانن هذهف ءىشلا نع كربخو ءىشلاب كرمأو

 ةةلط اذا متاث رث عبار اهنم «صقن ناو دجوي رث سماخ اهل

 «ققخ ترو اذاو متحأت دما اذاو 3 عضوأف تلأس اذاو حج أ

 لصف ىو دواد كعب اَمأ لاق نم لوا قىرعشالا يسوم ا لاقو

 نم لوا ىحع ىب مثيهلا لاقو «ءدهنع هللا هكذ ىنذلا باطخأ 5

 ىبنلل بتك نم ءاهسأ «<ىداليالا ةدعاس نب ا

 نابتكي اناك نافع نب نايتس مع بلاط ىنا نب ىلع معلص
 '00 1 اكوا يبات نم" كايرو :يبعك ٠ ةرب نأ .دبتك اياغ نافذ. .ىحولا

 هيدي نيب نابتكي نايفس ىنأ ىب ةيواعمو صاعلا ىب 57 نبأ

 ةلعلاو ثوغي ىبع "نب .مقرألا 8 نب .دللا* كبع ناكو .هجتاوح قا

 مكرألا نب هللا دبع ناو ٍهجحتاوح ىف مىقلا نيب نابتكي ةبقَع نبا
 نامثع ركب ىبأل بتكو «معلص ىنلا نع كولملا ىلا بقك ار
 يدارشل تلخ ىب هللا كبح, مقرألا ى.هللا كبعو :تباث ىبا كيزو

 كبعو تباث نب كيز باطخل .نيإ وعل .كثنكو «  عينرلا نب. ةلظنحو

 تاحلطلا ةكلط وبا ّيعاول فلخ ىب هللا ىبعو مقرألا ىب هللا اق

 نب ءةريبج وبا ةفوللا ناويد ىلع هل بتكو ةرصبلا ناويد ىلع

 ةوقلا 7 هلامعو هباتكل باطخل ىب رع لقو «ئراصنألا كاكضلا

 كلذ متلعف اذا ىناف ىدعللا | ىبلا للع اورذمف ال نا لاجلا ىلع

 و دحات_ اهيأو ا - نوردت الف لاعألا مكيلع نتبعاذت

 ©) 0 صعن. 65) 2 حضواف. 2) 15017 25 5210 تت لس ©

 25 ."٠ ,0 15 60 266761011 202211 2001611526: 2776 11نز0.: »] (6
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 نا خنس ملا“

 مزاخ ىبب هللا دبع ىلا بتك امنا كلملا دبع قأو ريسرلا ند

 نينس رشع ناسارخ هعطي نا ىلع هتعاط ىف لخؤلا ىلا هوعدي

 هللا دبع نأ هيلا هسأرب ثعبو ريبزلا ىب هللا بع لبق ام نح

 ال نا ريبرلا .ىي اءللا :قيعا سأر, هيلع فرو املا افلح راح

 ةدءطتحو ريبزلا ىبا سأر لسغف تسطب امد هناو ادبا ةعاط هيطعي

 ةنيدملاب ريبزلا ىب هللا كبع لها ىلا هب ثعبو هيلع ىّلصو دنفكو

 لاقو .كقنع تيبرضل لوسر كنا الوش .لاقو, بادذلا ليلا ىدحلا

 8 هقنع برضو هيلجرو هيدي عطق قضعب

 مالسالا رما ىدب ىم باتللا هيف ةركذن «لصف

 اوما ب 5 برعلا .نم .بجك نم لوا نا ةبعو هاند

 هبسارويب ةّيسرافلاب بتلك نم لوا .ناو ةيبوعلاب نمي قمع 0

 نيبو :باتللا :تاقيط:.فنص: نم لوا: ناكو «سيودا نامي 3 لك

 لاق م درا : ىحو ا <[ سوميك ١.4 ناغواكا نم بسابلا نا

 ىشلا ىع كلاوسو ءىشلا كلاوس ماسقا ةعبرا مالللا امنا هبنالت

 0) (0ةرمتأ15 ةءواتعمأ 5 01100 «001عع5و 0, 18 هغ (00 125611136 0
 كماتتتل 12 2ع. ع (ن, عانت ءالوطط 12 1ك ها011152 765618111122 06- 1
 0 ط22عغئعمعو 00 12110 ء3م115 2001 ص 0 آ136ع: 1

 2 لصأ نم 9 دابر هع 12 22 أ تتمكن داعو لصقل ©

 رفعج, 0113 ا 710عصخا11 : [باغزإلا لفات نم [كسيبب]) ةدايز َِ
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 ناتع طمع ءورحاتغ انا 2116ع261ءان32 51غ, 7210ع كايدو 655 /

 هعمل عال, 12011 112 16أا112 16667155622 560 1265 65

 2ع1ععوموعات 1151 ءمدج7200ا02 1ةعع[01515 211623 4 00 )6 155٠

 رك رك 0 8 ه6 00 فسارويبز هك. 887م, "و 6, 16 ا

 90 ناغراك ز 25 "1ةلاندتك 1, 91 ءأ ملا 21010 عاكعر 6252-2277

 2 4728.15.26 62) 116 دن 07 20 5800: عا 222



 م[ نإ" ةنس

 بتكو كلملا دبع ىلأ سأولاب ريكب كثعبو هسبحو أاريكاب كيبقو

 كلملا ىبع ىلع سأرلاب مدق ايلف هلتق ىذلا وه هنا هربخ هيلا

 تقرا «امو ىردا ال لق اذه ام لاقو ريب ٌلوسر ىنادغلا احد

 ميلس ىنب نم لجر لاقف « لنق ىندح موقلا

 أ وأ كحيو عبصلا ىلع ىدر روباسينب انتتيلأ ه

 الكم ىديب  اغءامش ناك تايغال فحاوز اهبكاوك
 ريبكن نم ثداوحلا ْي كل لعو كيو م أ ثداوكلا ىلع يل

 ريصق ايندلا نم لجأ ىلا 1 هديا ىتمارك نهج

 ريقعلا دّساألاب فاضي ةاَدَع مياس 3 سراوغلا لهَش ولف

 روتولأ ةىتلط ىق* رولا وعف موك م موق هلو لراس 00

 570 0 كاك1عب ضرألا ىف امو تاحبان باليك تيفي دقف

 ناكو «فسي نب اجل ةنسلا هذه ىف سانلاب محلا ءىلوف

 ىلعو كلملا دبع لّبق نم نامثع ىلوم قراط ةنيدملا ىلع لماعلا
 نب هللا دبع نب هللا ديبع اهئاضق ىلعو «ناورم نب رشب ةقوللا

 كلا ئىسب هللا كبع دب دكدلاخ ةرصبلا ىلعو «دوعسم نب يشع 1

 0 .٠ 0 3 >2 عإ . ع
 3 ناسارخ 0 ىلعو « ةريبغ نىب ماش اهتاضق ىلعو « كيسا نبأ

 نب ريكب ضعب لوف 03: : تيس مزاخ نب هللا دبع عاضعب لبق

 ١ هللا ةثبع ل ةنس ىف ناسارخ قع ناك لق . نم معزو «ساستو

 هللا ع ل ام دعب ل امنا مزاخ نب هللا كيع 9 مزادخ

 0| 16 اه 2/1180, 18 © 266-002: كتتحقتاو. . 6) 0,8 ©

 00 ىلوتو. 12 2ءا. ءأ 0 مه3ععع0 رفعج مىداناظ <2) © 4 6

 06 ناكو: 2) © مرتان 00 1 كك 0 حاشو ]حاط عردأ جاسو 75



 0 اص رح

 لبق وا رهظلا تيّلص اًملف راهنلا عافترال اذه تلقف تاوصألا تيفخ

 تلنق لق ربخل ام تلقف ميغ ىنب نم لجر ىناقلتف تجرخ رهظلا

 لغي ىلع ةليمح وه اذاو*« اذ وف انهو اه ناح ىبا* هللا 12

 لاق «لغبلا ىلع هب هولذع ه«ارخو البح هريكاذم ىف اودش ءدقو

 ةيقرودلا نبأ وقو ىعبو ررقلا هةريمع ىب عيكو 4هلتق ىذلا ناكو

 عيكوو ىمشجلا ريزعلا دبع نب رامعو ءاقرو نب ريك هيلع روتعا
 0 ضعب لاقف هلتقف هردص .للع 3 دعقف /دوعرصف هونعطف

 عرص اًملف انقلا ملصضفب هتبلغ لق مزاخ نبا تلتق فيك عيكول

 تاراثل اب تللقو هيلع ركقي ملف مايا لواحن هردص ىلع تدعق

 10 كلت هريغ ىف كلذ لبق* لبق 00 0 أ ملا 0

 4ث

 ركذف لاق توملا دنع لال كلت ىلع هنم اقير رثكا !اذحا تيار

 #8 ثعبو لق «ةلاسيلا هللاو هذه لاقن تيحلل اذه اموي ةريبغ نبا

 15 كلا كيع ىلا ل ىند نم داجر * مزاب> ىبا لنق كحاب 0

 لبقأاو « ساولاب كثعبي منو « مزاح ىبأ لكشف 2 ناورمم ىبا

 داراف مزاخ نبأ لكف نيج افاوف ورم لكما 82 1 حاشو نب ربكب

 سأولا ذخأأو دوعب ريكب هبرضف ريب هعذنذ مزاخ نبأ نسر .دخا

 ©) 16 ه1 ت] © 7 ل2 عك 0 ضراعم». 2 26أا ىف هن 0

 هلكت ىلأو. 6 07 ]5 ع1 060 ورهعر ك2 2ك 2 6

 مر مهب ون 4 82 60002 كب لصنب. )60 هلو اك

 هلدوذو هليوذر آ8 هليوذ (651ع): كك 151301 ت0 27 2 8

 0 ا جاسو» 8 جاَسو
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 "ارجار نأ زخنس

 ناسارخ .ىل .نا 5( قيبنلا - ميشا: نب : «ةروس عم: مزاصخ با ىلإ

 نا البل ةروسل مزاخ نبا لاقف ءمل عيابت نا ىلع نينس عبس
 ةفيحصلا هذه لك نلتو كتاتقل رمع ىنبو ميلس ىنب نيب برضا

 دهعب مدق لب عساو نب دمحم نب هركب وبا* لاقو لق ءاهلكأف

 هضعب لاقو ىريبنلا 2هللا كيبع نب ةداوس مزاخ ىب هللا كبغت

 بتكو ىونغلا لمكم نب نانس مزاخ نبا ىلا كلملا دبع ثعب

 وُبَأ كتعب امنا مزاخ نبا هل لاقف ءكل ةعط* ناسارخ نأ هيلا

 11 نكاالجر لتحل » قا ملع انكي ىنع نم كتأل /ىاثنلا

 المو نب ريكي دكا نكنلل نبع اهنتكو لق« دباقك لح نكلت
 هدهعب هرم ىلع مزاخ نبأ ةفيلخ ناكو .نيعبس ني فوع ىو دكا 0

 نسب ذنلا ىبع ث ماشو نب ريكب علخن هاتمو هدعوو ناسارخ ىلع

 نبا غلبو ورسم لها ةهباجأت ناورم نب كلملا دبع ىلا امدو ريبزلا

 لصأو ورم ّلغا هيلع عيتجف ورم لأب ريكب هينأب نأ فاخن مزاخ
 ذرتلاب هتبا ىنأي نأ ديري ورم ىلا لبقأو اريكب كرتف رهشوبأ

 اهنيب :دغيألاش 2ةيسرافلاب اهل لاقي ةيرقب هقحلف ريكاب هعبتاف 5

 ىنبل ىبلوم لاقف مزاخ نبا هلئاقف لق ع م ورم نو

 سيشلا نتعلط املف لزنم ىف موقلا 5كرتعم نم ابيرق نننك ثيل

 راهنلا عفترا اًماف فييسلا عقو عسا تلعجن ناركسعلا جياهت
 ©) 112 ©6000. © مدوس. 2 82) 148 0, 8 ه6 00: 266 ىبيمتلا.
 6) 9 15 65 660 'ةدتحا 4) 12عام 0 22126: ءمنعتطا كلا

 ا نابحلاو 2ع نر الام تك قد جاسو 7. 511218 2. ما“
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 بأ" خئنس مل“

 لاق هيبا ىع كباب ىب ٠ ملسم :ىبأ لنيعش ىددحو رع نب كك

 ثدحتف 'اهقالعإ نم اهانلخحن ةكما انمدقن 0" ةنس 3 نكاح

 انفطف روم رغب ىلأ نوجاحكلا نيب امهف قراطو جاجا باحصأ

 اققاو هتيارف جمل سانلاب مح رق ةورملاو افصلابو تيبلاب

 5 هتيارف ردحص 0 رفغم او عردلا هيلعو سرف ىلع ةفرع نم «تاءيضهلاب

 تيارو نوحلستم هبادصأو نيبلاب فطي رو نوميم رثب ىلا لدع
 ماعطلا ليك ماسلا نم قنات ةريعلا ثتيأرو ريتك مدنع ماعطلا

 نم انعتبا ىقلو بيصاخم هباككا تيارف فيقدلاو فقيوسلاو كعللا

 «رفن ةتلثل انأو ةفكجلا انغلب نأ ىلا انافكف جردب اكعك عاضعب

 10 لو عفان نع ا نسب بعصم ىقلح رع نب نيك لاق

 © ا نس اندعقلا ىذ لاله ذليل

 ىملسلا مزاخ ىب هللا دبع ىلا كلملا دبع بنتك ةنسلا هذه 4و

 ىب لع رك لذ 6« نييخس عبس ناسارخ هيطيو هنعبد ىلأ هوعدلب

 12 نينه ىبءريعزو ليفط نبا ىيكو نم ىبالضصتملا نا دا

 ب عرعم 0 ضعب وبخ ىلع اظدابز ماضعب ربخ قو 7/7 هوت لاح

 ريكب لئاقي رار مزاخ نب هللا كبعو ا ةئس لدنك ريبولا نبأ

 ناورم ىب كلملا دبع بتكف ثراذل نب ميرص ىميرصنا و ءاقرو نبا

 2) 169 2ءا. 5ء0 ةتنعتد تابضئاب 5كترمااتت> 11155ع 710عاان7ز 0 أ

 00 تاببضملاب, 83 تايضماب. 2) 26. تاريعلا. 2 0مصدعم «004. كشأر

 ( 06 كسأر)و 5عل ةصقق 5عطت] ال 116 1. 2) 12 261 كك 0( 26

 رفعج وبأ لاق. 2 6 هد. ركل ءأ 01136 56011112111: 1150116 301

 ريشز نم م. ما” 1. رز 26[. ن200 مز1 5112 2: تأذ هلل 6



 مل 3 ةخنس

 نب هللا دبع نب دابع نع دوسألا نا نع تباث نب بعصم
 نب بعصم لئق نيح ناورم نب كلملا دبع ثاعب لاق ريبؤلا

 نم نيفلا ىف يرخن هك نيبولا يبا الل تشوي نب حاج ريهيبؤلا

 ةنيكملا ضرعي ملف # ةنس نم ىدامج ىف مأشلا لما كنج

 ةفرع ىلا ثوعبلا ثعبي ناكف فئاطلاب لوؤنف قاوعلا (قيرط كلسوة

 نمت كلذ ّلكف كلانغ نولتتقيف اتعب ريبزلا نبا ثعبيو هلل ف
 ا بسك ثا «رعطلب لجل ليحب محامو نيرلا نبا” ليخ

 هيلع مرل لوخدو ريبزلا نسبا راصح ىف هننآتسي كلملا دبع ىلا
 نأ هلاسيو هباككأ ةماع هنع قرفتو تلك لق هتكوش نا ةربخو

 قراط ىلا كلملا دبع بتكو كلملا دبع باتك هءاجن لاجرب هّدمي 0

 را.سف حاجب دنأل نم هعم نمب * فحلي نا هرمأي ورمع نبأ

 مولق ناكو اجلب )فحل ىتح هباحا نم فالآ ةسيخ ىف

 هلحر ةدعقلا وذ لخد املف 287 ةنس نابعش ىف فئاطلا جاجا

 جحو ريبزلا نبا رصحو نوميم رثب لزن ىتح فئاطلا نم حاج
 موحق ناكو «روصخ ريبزلا نياو ةنسلا هذه ىف سانلب باجمل"

 ]1 الادعي لو .تيبلاي .كطيب ردو هجن نك لالهلا ةكم قاط
 نا ىلا بيطلا الو ءاسنلا برقي الو حالسلا سبلي ناكو مرت وهو
 رحنلا موي ةكمب اًندب ريبزلا نبا رك «/ريبزلا نب هللا دبع* لثق
 لاق ««ةفرعب اوفقي رث هنأل هباحصا الو ماعلا كلذ يح مو
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 با“ خلد مز

 ميلع أ دل كيك تكرتو

 نسير ةديكلا عوف راعسب عجراف

 هتيم داقق ذأ انكسر ع تاطجلو

 -- م نسم 00

 3 2 نع 5 5 م

 رمأو زاومألا ةىرطق لوزن هللا ىبع ىب كلاخ ىلع عيتجاف ىقنثل

 ىلا فيتك كنج ىلع هللا دبع نب ةيمأ هاخأ ثعبف كيحف عأ

 راسو هسفنل اهذخأاف هل ةيراج فخأو كيدف وبا همزهف كيدف قل

 40 كدلاخ بنكذ ما تلك 83 ةرصبلا لخد ىاح هل سوف ىلع ةيمأ

 © ذاق ارألا لاحو هلاك كلملا دبع ىلا

 0ك ىلا فسوبي نب ج احمل كلا 0 هجو سلا هلف قو

 هيلا احمل ههيجوت ىف ببسلا ناكو ريبولا ىب هللا دبع لاتقل

 مق مأشلا ىلا عوجرلا دارا امل كلملا دبع نا ركذ اميف هريغ نود
 5 ىمانم 2 تيار ا نينسوملا ربمأ اب لاقف فسوب نب ناحل ديلا

 هلاتق ىّلوو هيلا ىقتعباف ءهتخضلسف ريبزلا ىب هللا ىبع تذخا ىنآ

 ةكم ملق ىتح راسف ماشلا لفا نم فيتك شيج ىف هتعبف

 2ىنتدححت «هتعاط ىف اولخد نأ نامآلاب كلملا دبع هيلا بتك كقو

 ءاسد لق رغ ىب دم ان لق دعس ىب دنيح ىتدح لق..تراثل

 , لمزر لج ظعات عز © 5126 رفعج وبا لاق. 6) 5 66 60 200

 داكفلا, 0 دهاكفلا (51ء. 5 606 ةتكلشن, 0 تح 0 0

 10عم 7ءططمتاتات (م. مال", , 4) ضرعي ملف ىتدخغ طوطعغ اهصخاتتت : ]اق

 مو ماشلا لثفشا نك علم نم راس فسوب نجح ح احل نأ 0

 خلا ضرعيب 6) 0, 8 6 (0م ىتدحا



 ملك ملأ ةدلس

 هللاو مَّدَكَف نب دواد تعبأ رق نيملسملا ىلع جركسع ىف ام*

 ةاأذه مذق ايلف 2«كيلع مالسلاو علصأتسمو جكلهم ةدللا ءاش نا

 امأ ناورم نب رشب ىلا كلملا دبع بتك كلملا دبع ىلع باتلا

 فالآ ةعبرا ىف برخلاب اريصب اءاجش الجر كلبق نم ثعباف دعب
 ىلا بتك !دلاسخ اف ةقراملا .بلط :ىق سراف ىلا اورهسيلق سراف 5

 كيحاص مرمف مذكق 7 دوأد قتبلط ىف ثععب للذق هنأ 0

 ايقتلا ام اذا مذكق نسب دواد كفلاخإ ال نا 2ثعبت ىنذلا

 /0 ل لع مالسلاو» . قيلع . ةزدغلا نيع قنيب مسقلا فالتخا اف
 ْن

 نم سراف فالآ ةعبرا ىف ءاقرو نب باتع ناورم نب رشب ثعبف
 سراف ضرأب ملذحف نب دوأدو مه اوقنلا ىتح اوجرخم ةفوللا لها 0

 دهلل* جباصأو ءهتماع ٍلويخ تقفن ىتح عانوبلطي موقلا اوعبنا مث

 نبأ 8لاقف «زاوعألا ىلا ةاشم و نيشيللل كنيَذ ةماع عجرو معوللو
 هتأرما نع هرارفو ريزعلا دبع ةيزع 0 0 5500 ر-تابقلا 1

 لليبس 0 ىعرص 0 1 15

 هسفنب كوكي شطع ىذ ندعم قف

 لديفتق لاجرلا نسيب بحلمو

 التاقم ديهشلا عم تربص الع

 000 ىوقلا :ثكتنم تحب نا
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 با ةئس ملك

 قد ناحرلا دبع لوف جراوكل غلبو لعفف اقدنخ كيلع برضت
 5 نع دب

 0 لاقف لجألا ةطرض نم ىلع نوهأ هل دمحم

 لمألاب هيد ا: :قفكلا بلاط ان
 ن

 لَجألا ىدم ىوهت ةام و نم ا

 5 هتبوتم محاط او كو كل لمعأو

 لمعلا ْلَصفَأ ملعاف هاوقت ناف

 خلاسعام يداطللا ىف ثيناخملا را

 لمجلا ةطرض اودع حبصت انك

 نيالا هيلأ فحتو٠ الاخ نا رث ةلبيل قيرشعا نم اوك

 ٠ أتجاو نوزاكني اوذخأف مهتّدعو* سانلا دحع نم علاه ارمأ اوُأرف

 ع ناك اوفصناف هيلا «ءفحزو ليخكل هيلع تكف 2سانلا هيلع

 عبو سانلا ةعامج لاتقب ةفاط هل نوري ال نووع مو ةيماح

 ةرصبلا لعا نم سيح "4: .مذحق نب كواد'انللا نبع سبات

 قولا ىلا ندبحت نب ناجولا تبع فرصتاو ةرصبلا ىلإ تلاخ فد

 ا5كلملا دبع ىلا هللا دبع نب كلاخ بتكف هزاوغألاب بلهملا ماأو

 ىلا تجرخ ىلا هللا هحلصا نينموما ريما روبخا ىاف دعب اما

 انفاق نيلسلا نر 2 نيحلل 1 + نيذلا ةقر ارألا

 ما سانلا قا ناك لاك كشك انلتتنقاف انضفانتف 7 اوهألا خخبيدع

 هوجو هللا برضو نيملسملاو نينموملا ىلع هرسصن لونا ممهللا نا

 20 هللا ءافأو نوعنتمي الو نوعنجب الو غنولتقي نوملسملا جعبتأف هثادعا

 10 7-2 06 مهفست 2) 07 ١) هك 06 نك“ 2 © كاد

 كغاور © ك4 عداو. 121206 ©0000. ثيباخحكملا. 2) © ل5
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 ملك ا0) مش

 امأ ناورم نب رشب ىلا كلملا فبع بتكو «هيف ه«دشتساو بتهملا
 0١ لفرينلاب اوما هللا ىبع نتي" ىلاخ. ىلا :تيبتك لاك“ قاف لعب

 كلبق نم الجر يلع ثعباو لجر فالآ ةسمخ هيلا سف ع رو

 أوناكو تودع اولئاقف ىرلا ىلا هتفرص كلت جتازغ اوضق اذاف هاضرن

 كثعبتو «عابقعتف ة بقع مايا ىنأت ىتح هتيف اوبجو جحلاسم ىف

 يلع ثعبو فالآ ةسمخ ةفوللا لعا ىلع عطقف « ٍهناكم نيرخآ

 «نع كتارغ تييضق اذا لقو ثعشألا نب دم نب ناجرلا دبع

 لفأب كلاخ جرخو ءادهع اهيلع هل بتكو ىلا ىلا صنا
 ثعبب 4دمح نب ناجرلا دبع ءاجو زاوقألا مدق ىتح ةرصبلا

 ةنيدم نم اوند ىتح ةقرازألا تءاجو زاوقألاب افاو ىتح ةقوللا لصا 0

 ىلا هللا نبع نب كلاخل بلهملا «لقو موقلا ركسعم' نمو زاوفألا

 الا* موقلا نظا ام هلئاوف كيلا اهمضف ةريثك انفس انهاه ىرا

 اهيلا هليخ نم ليخ نعفترا ىتح ةعاس هلا ثبل اف /اهيقرحأ

 ىلعو بلهملا هتنييم ىلع هللا ىبع نب كلاخ ثعبو ره

 بلهملا 0 ةبلعت ىب سيف ىنب نم مّدكَق ىب دواد هنرسببم 5

 0 دكلا نبي هل لاقثأ ىدنخ ارو .ىيحم يب ناجرلا دبع : ىلع

 ولم ةطرض نم ىلع نوح مهل هللاو لاقف ىدنخل نم كعنمي

 7و 56 ال بوعلا عابس جاف ىذا ىباي كيلع اونوهي الف لاق

 «) 0, 8 ءا 00 هراشتساو بلهملا ردضنخلا 2) 007 1 6
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 نأ اكاد مله

 0 ىنح هيلا ىاسحالاب رمأو هسبحن اقناص "تنك نأ ربيغصلا

 ريمأ ربخا ىناف كعب اما كللا دبع ىلا بتكذف «مهقلا ةجوه هل

 نلط 35 هللا كبَع نب ربرعلا دنع تنعي 31 هللا همركأ نسر

 زيزعلا كبع* مزهناف احيدش الانق اولتتقاف سرافب دوقل هنأو جراوخل

 5و ىلا لغلا مدقو عمسم نب لئاقم لق سانلا هع 6 مزهنأ 2

 ماو هيأر*  قيتأيل :ةكلذ نيتسوملا ويما .ملغأ نأ تيل اون

 هيلا بتكف «4هللا ةجرو كيلع مالسلاو هللا ءاش- نأ هحنع ءلؤنا

 كاخا كنتعب هديف ىنملعت كباتك ىف“ كلوسر مدق كقف كعب امأ

 ,هللا مبقف زاوقألا ىلع كل لمع هنا ىنتّدحن عبّلهملا ناكم نع

 عدتو لاتتقلا ىلع ةكم لحتا نم ايبارعا كاخا ثعبت نيح كير

 يلي سال ىلا عملا نوميملا وهو يارخل ىبجي كينج ىلا بلهملا

 سضهني نأ وظنا اهتانبا ل اهنبا 0 ,ىساقمأ برلاب وهيصبلا *

 ىلا تداعب كلو زاوقألا ءارو نمو زاوقألاب 7 علبقتسن 2877 ىذح 7 سانلاب

 5 كيردع تيل نينا انا ةفوللا ليحأ نم نتي اكتم نأ رسب

 هللا ءاش نا هيف هيشتستو بّلهملا هصخأ ىدح ىأرب هيف لعت الف

 ةثعب# ىف هيأر ليف هنأ هيلع قشف «هللا ةجرو كيلع السناب

 ةرضححأ لاق * ىنح اصلاخ دير ضرب مث كلا قو بلهملا كرذو 1: هيبخأ
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 منع نإ خخئس

 هينآ ال هللاو مم هاخا نأ ُكِبْخَأ هديا انا* لاقف ربل دبخأف
 هتيأرو هتنياع ىذلا تنا كاب 5005 هللاو ل بلهملا ةلاقف

 4#بهذ نا بلهم اب كيدي اذا وه لق ءدهيلا ىلوسر تنك تنأو

 اما نمآ ل كنان هللاو تنا اما بّلهملا لق يخ رق الا اورق

 كتشت «ءتجرخ كيلجر ىلع كلسرا رث ىريغ عم كنأ ول هللاو 5

 كيفاكن هللاو ىكنف كملح انيلع نمت امّنا كناك مديلع لبقأو هل لاق

 نم :كيمكو كنود لتقلل انسفنا 1 ان ملعت اما كيؤن لب

 ىلع هناجاح ىف انتعبيو انيلع لهجج نم عم هللاو انك ولو كودع
 نودع نيبو اننيب هانلعج انترصنو انلاتق ىلا جاتحا رث انلجأ

 نم ىتف 'اد رت نقحكص تقدص بلهملا هل لق انسفنا هب انيقوو 0

 ىتفلا هاتف هيخا ربخ هبخ كلاخ ىلا هحرسف هعم ناك دنألا

 ملسف رضصخا فرطمو ءاربضخ ةبج هيلعو سانلا هلوحو ىدنالا

 ىلسرا هللا كسلا لق #تكب ءاج* ام لاقف مديلع درف* هيلع

 نبل تيار الق -تنياعاامو لاق هثنياعام ربخ الربخأل بهما كيلا
 نتبذك ام هللاو ال لاق نبذك لاق ةاموزهم رمسه مارب* ويزعلا 5

 تنك ناو ىقنع برضاف ابذاك تينك ىراف قمل لا كل تلق امو
 وسيأ ام كحكيو لاق كفرطمو كتبج 2000 ىنطُعأف اقداص

 وطخلاب ابذك تنك نا ميظعلا رطخل عم تيضر دقلو تلأس ام

 ©) 0 ءا 8 هدنبأ نأر 00 ةهندأ نأ. ةزاذها, 23 6غ 160)ئل اقف لا
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 نبأ" نس مز

 - و

 جب ريسي ليقأت سراف ةئام عسن قار نب عباص عم ه ىرطق

 ريغ ىلع نورججع اليل سانلاب ريسي وهو ريزعلا دبع لبقتسا ىتح

 مزهنأو لنق ىتح لئاقف عمسم ىب لئاقم ليذو سانلا مزهف ةايبعتأ

 ىدراخلا ىب روتلا هير هدا تذخأو هللا كبع نب ريرعلا لح

 ةهراغف ةةليمج تناكو* فلا ةثام تءغلبف ديزي نميف تيد

 ديدحلا وبأ هل لاقي* جراوشل سوور نم ناك اهموق نم لجر

 مكتنتف دق الأ ةكرشملا هذه ىرأ ام اذكه اوكنن لاقف © ىَنَشْلا

 هللاو اولاقف رذنم ّْلآ ةآف ةرصبلاب فحل هنا اوعز رث اهقنع برضف

 (ةيحو ريغ الا هتلعف ام لوقي ناكف كّمذن ما كدِيَكا ىردن ام

 مريخ بهل قأر» ريف مار كل. ىهتنا سيح رسما 0
 لاقف هناسرف للحا ناك هموق حايشا نم اخش هيلا ثعبف هدب

 هلعفي ل اًئيش لعفي رث هنا كبخأو هزعف امزهنم ناك ناف هنثأ

 «هصنيو مهللا هزعي رث الجاع هينأت دنلل نا هبحأو هلبق هلبق ناحل

 ابيتك والجر نيثلث نم وحن ىف الن هحجوف لجرلا كلذ هانأف

 ؛ةدبما ام دغّلبو بلهملا لوس, هنا هربخأو قدألا هيلع مّلسف انيزح

 فرصنا مث ةجاح نم هل تناك ام هل ركذي نا هيلع ضرعو كب

 ةرصيلاب كلاخ آلا فلل بلهملا هل لاقف ربكل هبخأف بلهملا ىلا
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 مث ب خئس

 ىغلا نم ناك ايلف «هللا ءادعأ اي متبذك اولق هابأ نونعلتو هنم

 ناورم ىب كلملا بعل «سانلا بلهملا عيابف بعصم ّلتق هل نّيبت

 ال هللا ءادعا اب اولق بعصم ىف نولوقت ام او اقف جراودل متنأف

 ةدقف اولق مثدنع جسفنا 0

 ءيحا كيلوا مكنأو ةرخآلاو ايندلا ىف مكيلو هنا سما انوقربخا

 انتفيلخو انمامأ «كاذ اولق كلم لا دبع ىف ملتوق ام انوربخأت اناومأو

 هعمل تلاق لوقلا اذه اولوقي نأ نم اذب هوعياب ذأ اودجك مو

 ةرخآلاو ايندلا ىف هنم نوأربتت سما متنا هللا ءادعا اب ةقرزرألا

 مكتفيلخو مكماما مويلا وهو اتاومأو ءايحا ءادعا هل مكنا نوعزتو

 00 11 امهبأو فلا امهياذ .منولوت متلك ىلا مكماما' لتق لقو

 6و ناك نا كاذب انيضر هللا ءادعا اي جل اولق ٌلاضلا امهّيأو

 ناوسخا مكتكلو هلئاو ال اولق كاذب انيضر امك !ذهب ىضرنو انرومأ

 نب كلملا دبع ءثعبو ءايندلا كيبعو نيملاظلا ءايلوأو نيطايشلا

 اذذيإ

 دلاخ ع هللا كيبع نب 3 - 0 3 نباو رب تادرم

 نب لئاقمو د ىلع عمسم نسب وماع ثعبو 0 راقألا

 اسف ع عيدم نكد كلام نب عمسمو هرخحريش در ىلع عمسم

 لتاقم ىلا ثعب هنا رث ءرخطصأ ىلع بّلهملا ىب ةريغملاو درجأردو

 ةقرارألا بلطي جوخ زيرعلا دبع زييحانب هقخأو شيج ىلع هتعبف

 ثعبو موتك راسف دركارد اوثأ ىتح نامرك لبق نم هيلع اوطحأف

 ©) 060 سانللو 2ع. سانلاو. 1طص 206353 (5ه77 ه0: !طءم)

 نزل لدلردع 1ع 0عوسطزا 7 16 26م. 6) 8 كا (6 لق: ١2 © 5 ءأ
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 كلملا دبع لاقف

 ىلب ىلا ميما اي دىيدج نيكو 15
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 لق ريغ ىنثدحو < ةنس ىف كيلذ. نأ ركذ هتذ يسنل ودا

 ةرشع ثلثل ءاتلتلا موي بعصم لئق لق دمحم 8 لع ضف

 دبع ىقا املو 0 ةنس ةرخآلا وا ىلوألا ىدامج نم تلخ
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 مل) نأ ذخنس

 «لاقف ابعصم كاخا

 ةداكجي هلئرفك م. اهتع دجَي يحك ىلذ نب
 06 تايفرلا سيق ىبا ءلاآقو

 ةلزو ءاييرخ ىيصملا .ثروأ بقل

 لق 0 هب هلل /كنيحاضُي اسمتف

 ميمت ءاقلسلا دنع و ترسص 2و

 0 ةايعَب نكد

 2 مولابنو اهسيح نياقم هي 3
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 نأ نس ملأ

 ىلا قارعلا لها ناورم ىب كلملا دبع اطد بعصم لتق هاملف

 ليجكلا هل لاقي وهن ىلع ةلتق بعصم* ناكو هوعيابف ةعيبلا

 ىسيع هنبآبو كلملا دبع هب أ لثق اًملف قيلئاجلا ريك كنع

 نب ركب نأ نع ديح نب نامثع نع ىدقاولا ركذ «ءانفذف
 ةدقف ا بعرصم لتق نيح كللا دبع لاق لاق ةورع نع ريع

 «2ميقع كلما اذه ىنكلو يدق هنيبو اننيب ةمرلْل ننناك هللاو

 رييبزلا ل دبع ىنثلح لاق ميعن وبا' ىنثلدحو دكيز وبا لاق

 فتقاول ىنا لاق ىوماعلا كيرش ىب هللا دبع نع دا نا هوبا

 تلقف كش نم 'ايانك هل "كيج خلت ربهبزلا ىب بعصم بنج ىلأ

 ؛ لجر ءاج رث لق 2«متّئش ام لاقف كلملا دبع بانك اذه هل

 ,ظنف هالذاو تحاصف ةيراج 0 هكسع لخدف مأشلا لها نم

 سام" قلما كاتبا او لك "2 كاهنع صرحا رت 07
 ناتتحي انكو كلثم شيرق ٍروْذْعَت ىتم لاقف هيلا رظنف بعصم

 هلئاق سعت نيلاقن بعصم لتق اهل ليقف ةنيدلاب ايو ىبح ىلا

 5 لق «لوتقملاو لتاقلا 7 أب تلق ناورم ىب* كلملا دبع هلثق ليق
 تلتقأ تلاقف :ىبح هيلع تلخدف كلذ دعب كلملا دبع محو

 هر © انملو لقد .--10)8 تعصف لتقر :2ءان 6مم. بعص 5 )2 ١

 26:60 7866 6 اهيفرا 600 اينك' "كتر (640 5 مقعر

 رسربعرت دم  رصرمو. 11, 6955 (51ءتلقص. ع001381. 11, زا نو

 © ىبا. 7 ©, 8 ءن 00 200. لقفر ثص. ثطا. )ط١ ام عنصأ
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 6 بأ خم

 امل كلملا كبعب نابيبظ ل فح.' نايبط نكبا تقلي ور عدبلا

 كلذ ركذي بعصم لتق كعب ئركشيلا ثيعبلا ةلاقف «دوخا لثق
 دد ع د

 ل ا لا ايد ابلو

 اينو ىويكم نأ ضياوعلا مقو
 دل 511 ا

 ةالمنا ةكفما ىسم:الا ضرس منو

 © بعصم دو 0 انْلَتَف نكاذو *

 ةيردعلا 1 ىعحتلاو دس اخا

 ملسمب /”انم توملا 0 و ثرهو
 ه2 62 2

 ايو 0 َحَبْصاَف ابان ل توهاف 10

 ةيور سأكب نايس نبأ اًنيقس
60 - 

 ايفاك راحل ا ريخد انتفك

 ليبس ىف تلاقف كيبا لنا ب كاش داق
 نايبظ ىبأ لاقف نأ هللا

 :تايح نقال هللا ليبتس ى.الف
 0 6 يا دك

 الاب ليتل ىف يعلو كحا
 قرض (مسعمب ]ةعت لال نك ءعتاقعا ش1 هيف مر طه 0

 | ظ19 (0, 2 66 001: نوكسم» 0) ع6. هج. طاققع 771511171 ْز
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 بأ كدب م.

 هيلا ضمات كمع كنمأ ىف بعصم هل لاقف ىامألا كل كلسفن

 نيب مكقتف لاق لتقلل كتملسا ىلا شيرفق ءاسن ثّدحت ال لق

 بعبصم ىختأو «لتق ىتح هيدي نيب لئاقق كبسحأا ىحي

 اي لقو هنعطف هيلع كشف ةمادق ىب ةحثاز هيلا رظنو ىمرلاب

 , نايبط ني* كير ىب هللا هيبش ديلا لدو هعرصف راتخملا تارا
 دبع هيب قف 6 ناو نس ”ئبانلا "حا نجم هنا قرا ءسأر دكت

 رج ىنا 'لقو اهدحلي علا نلت ركتكد كلا ديان ناورم ىبب كلم ا

 0 لخت مالو ىت هعنص رتو ىلع هتامق امنا كتعاط ىلع هلتقا

 ديبع هركذ ىلا رثولا ناكو 2« كلملا دبع كنع ههكرتف الم سأر لج

 1| ناك ءابعصم : نأ * انيعصم :ديلغ نتف ذتا"!نايلط نم دبر

 دحا رق ئلفابلا ناةتيس نك“ نفرطم هظرش اةعيالو ضعب ى ىلإ

 نسلل وبا. ىحتحلا له هب ىيارع يدش 04,

 نب ىبانلب قأ ارطم ّنأ رضاح نب ىيحج نب دشتي قاادلا :
 لثفقف' فيوطلا اعطق كف رِدمُث ىنب نم اجرو نايبظ نب دايز

 رد ىب هللا كيبع هل عمجن و هكرتف طايسلاب قتلا برودضو ىبانلا

 ءالوو ءةرصبلا ىع* بعصم هلزرع نا دعب اعمج نايبظ ىب دايز
 هيلا فرطم ربعف رهن ةامهنيبو افقاوتف ايقتلف ديري يرخ راوقألا

 نب 00 ص بعصم كثععبف هلئثقف هنعطف ناي ايبظ ىبا 6 7

 2) 2ك[ 0002 2) © 2 كا (60 نلف )ا 6017 07 15 كلغ لونف

 00 ع[ 0 هر. 5ءولب كنعر .(0, ]1 ءأ 120 هنا كبح كنز 5 دش

 136 5ءلات 112101 1150116 204 8 مارحلا ليني مما, طز نع

 م 0, 8 666ه. ركز 2ع ناجل. 0 نلخر 00 نلخا ١)
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 لوح بأ زن دمب

 قل توا زان ىوكلو فلخ الو ةداعب ل رارغلا امو راعب فيسلا ام

 نب 3 لع 5 4 لعف ىنح لتاقذ 0 عجرف لدا عجرأت عجرت

 نا هيبا نع رجاهما نا ىب ليعامسا* ىب ىيحج نع ند

 دل نول ناورم نسب دكمح هيخا عم بعصم ىلا لسا كلملا دبع

 لثم نع فرصني ال ىلتم نأ بعصم لاقف نامألا كيطعي كمع

 امن ىدع نب متيهلا لقو «ءابولغم وأ ابلاغ الا «فقوملا اذه

 نب كلملا دبع عم فوقول اذا لق هيبا نع شايع ىب هللا دبع

 ريما اب لاقف ورمع نب دايز هنم اند نأ ابعصم براك وهو ناورم

 دارا ام ّلق قدص راج .ىلل قاك :حلط ني ليغامسا نأ نينميملا

 4 مرج ىلع دنموث نأ تيأر ناف سم معفد الا ءوسب بعصم

 نوب راص ىنح مكض ىلع اًمكَض ناكو دايز ىضف نما وش لك

 هيلا نرضف ةكلط ىب ليعامما ىرتكبلا وبا نيا حاصف نيقصلا

 قانعا نفلتخا ىتح اندف اعيش كل ركذا نا ديرا ىلا لاقف

 ىف هلي دايز عضوف ةوشحلا ىشاوحلاب نوقطتني سانلا ناكو امهباود

 كدشنا لاقف افيك ناكو هجرس نع هعلتقا مث ليعامسما خقطنم

 )| ايحا اذه ,لاقف .بعصمل ءايرلي سيل اذع ناف ةريغملا اباي هللا

 ىداث نامألا 0 يقرمم هيكل ا 58 كارأ نأ 5

 ©) 2ع. هتصبر 8 0202.2 عجرف لتاقف عجراثر 0 هدج. 2

 عجرف لتاقف. 5) 163 ( ءغ 2ع. (مثقأ 0100 2ع(. م0 ىليأ نب 126غ

 أ ىع)و 40 2 تاو ىف نب كيعس 6 © 1372م1 6 عضوملا
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 “أ كنس موكل

 لاقف ءىش ريغ ىف محم لقت نا ةاكا لف ملو لاق كلذ ىرأ

 0 ةرذعلا هذه ىلا لق «كتيار 0 حبسا ابا :ركابأ 'ىباراحج

 ناجرلا د دبع نب ني لاقذ مالو 0 © هللاو هيلا رخآنت ام لاق

 ديمي دسم د د هع

 : ىنتدح 3 مويلا ىل ميهار دا الو ميعاربأ اب بعصم لاقف هلعفاف

 مزاخ نبا هربخأ لق مالس نب دكيحن ىتّدح لق «ديز وبا*

 ص هللا كيبع نب رمع هعمأ لاقذ كللأا دبع ىلأ بعصم ريسع

 أ! نب* بلهملا ىدعفا لق سراف ىلع هلعتسا ال ليق مرمعم

 نيصحلا نب دابع هعفا لق 0 ىلع ةليتسا آل لق

 0 ١ ناسارخإ 3 لاقف ةرصبلا .لع هفلختسا 9 ليف

 0 / 00 ىديكف ىنيدسح

 ىناف علو قارعلا لها عنص ام «بخأت كح 506 ىلا كعم

 اذ تدرأ نر نكلو أدبا كنع اشيرف ربخا 5 هللاو دنيا لاقف لونقم

 لاق نكمل رص م وأ ا ىلع يف ةردعملاب فق كلذ

 د

 نم ةعيبر 000 اج ترروذ حل شيرف تودكتش 0« هللاو بوعرعم

 ىرعلف تلتق 8 ناف لتاقا 4 ىكلو امزهنم مرحخل لخدأ ىاح ايننرج
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 ةردغلا ©, 82 6 60 صدع كدنح. 2<) 0 2 ك (6 هر تر كلا
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 م“ 000

 ىلا هب ثعبأو !اديذح مهقوأف لق جائاشع انككانت ال اَذا لاق

 برض تبلغ نا ْنَم مب ّلكوو كلانع « سبحات ىرسك ضّيِبأ

 ىنا ناعنلا ابإب لاقف مرئاشع ىلع هب تننم تبلغ نلوب مددعا
 ردغ ىرخحيل ناك ْنأ ةرخب ابا هللا محري كلذ نع لغش ىفل

 لق رع ىنثكدح 2 ىكديف نك ام ىلا رظني ناك هنأك قارعلا لغات:

 لها مه لق ىرسلا نب ةرهاقلا دبع نع ءمالس نب دمحم اس

 | دا وو معلا ىب ا سيق لاقخ ديعصع ردغلاب :قارعلا

 مكيلع /نيفصيل مكشيعب ءاومعطت نتل هللاوف مكيلع مأشلا لها
 حرفي ةفيلخل باب ىلع مأشلا لها كّيس تيار دقل هللاو مكلزانم

 فلا ىلع انذحاو فئاوصلا ىف انثيار دقلو ةجاح ىف هلسا نأ ف

 الو لق ؛هقلخ هدازو هسرف ىلع هزغيل هعوجو نم لجيلا ناو

 نب ميعاربا مدقت َنكْسَم نم فيلئاَجلا رْيَدِب نزكسعلا ىادت
 00 ايف ةعيووم . نعا هلازأق :ناورم نب. نم ىلع ليف رتشألا
 كيح نم برقف ةدواعم نب كبزي ىب هللا بع ناورم نب كلملا

 لتقو ىلهابلا ورمع نسب ملسم لمقف موقل هلا ىقتلاو ناورم ىبأ ؛:

 نب ميعاربا لتقو عوبري نب ةبلعت ىب دحا مرشبم نب ىيج
 لاقف «بعصم عم ليل ىلع ناكو ءاقرو نب باتع برهف زءرتشلا

 ام لق كليخ مَدَق نامتع ابا ئقرال هللا دبع نب نطقل بعصم

 1 هز 0, 260 607 0) 6. 6-5 (ةاحان ظوطتن ءقؤ دا-كطصقأ

 زاد 1عهنو). 4 ©00 ه6 ]13 طنع ةئمالس هل 5 مالس : نك. 121321,

 220. 01هد5. 7111.9. 4) 0, 13.66 00 راهقلا. 2) 2ع. ءا © اوعمطت.
 | 18 68 8 نقيصيلا 0 ن ةيبصتلا © 20: 0: 17100 سشيقت

 آنس عدل 7271. 077 0 6: فض فطار م 2 ل ركاب

 رشبم نب)» /) 0 ءا (نم 200. هللا كرب



 نأ 1 مدبب مون

 نم لتقف فيسلا عضو كيعس نب ورمع َلَمَق امل لق «ةويح
 ماشلا هل ةنيفص ىقو* بعصم ىلا ريسلاب عمجا اًملف هفلاخ

 ءاسور هيلع فلتخات بعصم ىا ويهتلاب عرمأر سانلا بطخ اهلهأو
 ميقي نأ اوبحا عتكلو 1 امن“ فالخ ميغ نم ماشلا لسعا

 5 شويجناب ©لمأ اورفظي مث ناو كاذف او رف نآذ شويلل مدقيو

 هءارو ىكي م اًبعصم هئاقل ىف بيصأ نا سانلا ىلع ٌةيشخ

 ءالوق ,لخ# ثيتعوو “كفاك :نؤأهول نييموللا ربما اب 00 « كلم

 د ب ع شويا

 نم ثعبا ىلعلو ىأر هل ىشف الأ رمألا اذهب موقي 35 نان: كفن

 اه/ب راو ريحت تأ ىسسفق :ق ىنجبلا "0 ىتلاو: هل قارءاالوأ هع
 كالا كلو د 2 يشر لد نإ ىسعا نأ فيسلاب عاج

 ضفخل بح بوخلاب هل ملع الو عاجش وهو شيرق عجاشا هوبا
 ىتح كلملا دبع راسف «ىل يصني نم ىجمو هفلاخا نم هعمو

 نحل للا كلا نفع :نككو راجل ىلا بعصم راسو نكسم لون

 اذ امون كلملا دبع باتكب رتشألا نب ميعاربا لبقأف قارعلا لها نم

 بعصم هأرقف هر ام لاقف هيف ام لاقذ بعصم ىلا هعفدف هأرقي رش

 بعصل لاقف قارعلا خيالو هل لعدجو هسفن ىلا وعدي وه اذاف

 ىلا بتك كقلو ,ىّنم هنم ا ىحا نم ناك ام هنلاو هنا

 عقانعا برضاق هيف ىنعطأت ىلا بتك ىنذلا لت علك :ئباكا

 ه) ©, 8 ع6 ©0 ذمه. كلملا دبع نأ. 3) 0, 8 © 00 تقصو.
 م 0, 85 6غ 6م ىلا, - 2:18 هذطسعم م00. لش نمل فار

 اريمخاب, 0 اريمجادو 8 اريمخاب, 00 اريجاب. .:/2) عام رسيا, 0,

 ء 6 0 50



 وي

 "1 ا خنس

 خفوكلاب لبي ةرف مث* ةفوكلا ىلا صخش هىتح ةرصبلاب بعصم

 بشكو نكسم كلملا دبع لزنو كلملا دبع برخأ هياخ ىتح

 هيلع طرشو 1 هباجأت قارعلا لسما نم ةيناورملا ىلا كلملا دبع

 ةلعلاو أ نب راج نم علك هل اهب معنا ناهبضأ ةيالو

 دّيحو ئقراخل هللا ىبع نب نطقو ءاقرو نب باتعو ىَرتْعَبقلا نبا
 دمحو سيق نب رخو سيق نب كيعس نب ناجرلا دبع نبا
 ايل هعلميم لعو ناورم :نسب لمح هتمكقم ىو ةريمع نبا

 | ١ درب نم تقاخي هقرسيم قطو ابرام بي كيري نب هللا
 ةريغملا ىب ةورع لاق  ««ةفوكلا لها مهلذخ دقو ءبعصم هيلا

 و مّقصت رث* هنباد ةفرعم ىلع اعيكتم مريسي يرخن ةبعش نبا

 توندف ّىلا ةورع اب لاقف ئلع هنيع تيعقوف الامشو اني سانلا

 لوزنلا هئالب عنص فيك ةّىلع نب نيسمخل نع ىربخأ لاقف هنم
 : ةلاقف برلللا ىلع همزعو داو نبا مدح ىلع
 ايسأننلا ماركلل اخ ا مششاع ل نس فطلب نك

 ” أ دلل نيع لكم ا ل يع اس يال

 نب هللا دبع نب كم نب هللا دبع نع رهع نب لمح ركذ
 نب ءانجيو نع ةورخا .ىا نم هللا نبع ني .ىاحسا نع عالق .قا
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 نيمالغب تءاجن ركشي ىنب نم ٌلجر هنخا جوزتف كوبا لتقو

 مدعو جاحلو مهسوور فلحو ةئام تام هبرض رث ءامهبسنب كافخأف

 رمجو عئاسن قالط ىلع هلجو اثالث سمشلا ىف جرهصو جرود

 ال نأ عفلحأو ةرصبلا واط يف هب فاطو ثوعبلا ىف عدالوا

 ةىيف ىدسألا «ديزي نب شادخ بعصم ثعبو ؛رئارلل اوككني

 ة«ذخأت ناككم ىب ةرم كردأف كلاخ باكا نم بره نم بلط
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 اره لاقف
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 52- مق

 تلعمشأ ناوعللا :بركلا+ ١ذا اًميمت
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 انما خذكسالا ىف شادخ 90 5 2

 15 ةنلفه حامرسلا ماب
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 هتخا كنا مث نم ةءوس ىلع الامتشا رثكا ايح فرعا ام هللاو

 اهدلو ءالوهف هنم مظعا ظق افهش بصي ملف ىسيافلا 0 ربعكملا

 كرسلا' لاقف ىنارعزلا خلاضف نسب هللا كبعب أ ره 4 نانف نبي

 «كبسن ىلا كندا هللاو اما جيعامم لأ ني لكفأ# نم

 1 4 ىرضو يما ميغ ىنبل .ءستعأ لاقف_عمضأ نب لعب قأ ده
 نبآب لاقف طانح نب رشب نب زيزعلا دبعب ىقأ رث «ّرم ةلعاب
 هعطقيأ ريسف هب رمأت رمع دهع ىف مازنع كح يرسم رنا هروتشملا

 لتاقم تحت هنتخا تناكو كتخأ مكني نم الا تنُعأ ام هللاو اما

 ام ةيرضاطممالا ىبأي لاقف ئدسألا رضاح ىأب نأ مث ؛ عمسم ىبا
 م 1 0 5 :

 لسا ىب قى يد ةرطق لفها نم تنأ مامناو فارشالاو تنا0

 ا ل نب اذوب نأ رق ::بيسن الوب بيرق عيد كلا نآأيل
 ترصف سراف للا تعطق نامرك لما نم يلع تنا امنا ّىنامركلا

 ا نات قدا _سلقلا رج كنآال ثرحللو كل. ام احالم

 نم لع ناو رتاكت 4 لم لاق نضاعلا قا نبا نامتع نب هللا

 جيلا 6بّشأت نم * 0 2و فئاطلاب كيبا فخ رجف لا دت

 نامعنلا نب مايشنب أ مم «كلصأ لأ كندر هللاو امأ هب نوززعتب

 3 تيبرهت كروَدنز لاهأ نم يلع تنا امنا ثيبخل ىبآي لاقف
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 بأ زكنس مهأ

 بعصم يرالحلا ىباب , كَنَظ امذ

 كحاص ع باين مع رتنفلا اذا
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 هددالب نع م انيفن نكحبنو

 كايضنلاب ست ا اهزاعتلا كنا

 هامل :كيعدصملا نا هملْسَم ىتقح نسم وبا لق* ديز وبا هلق

 عيطو ةرصبلا ال ذمه هل 0نكي م فشمد ىلا كلمل دبع فرصنا

 سانلا رمعم نبأ نمآو ٍِرخ دق هدجوف ادلاخ اهب كردي نا

 ىلع بعصم ©بضغف صخاشف* ابعصم جصعب فاخو جرتكا ماقأف

 «عبتأو عبسف ةيرقجلا ىلا لسرأو هيلوي ال نا فلحو رمعم نبا

 نم هنا ةرصبلا لها ةاور نم هريغو ىنثادملا معنف كيز وبا لاق

 نبي لاقف .ةركب ىأ ىب هللا نيب ىلع ليقف مب قذ ميلا لسا
 * رجأب تءاجن بالكلا ماهرواعت ةبلك نبا تنا امنأ ورسم

 ىلا لون ابيع كوبا ناك امّناو ههبشي اهب بلك لك نم /ءوسفصأو

 نا نوجتحت ةنيبإل  متقا ف بيتا يس سل

 5ث «مكبسنب مكتقحلأل تييقب نسثل هللا أنا مكمل اذ ذز نايفس ابا

 نم تيبس ىطبن يلع تينا امنأ ةيدوهيلا نبأي لاقف نايك امد

 كتينيسلل نتي كيرالا يبا ريددفلا نب مكحكلل لاق مث «رمتلا نيع

 نبا ةريزجع اجلع دوراجخل ناك امثا دوراخل نمو تنا نم ىرختا

 الو سيقلا دبع ىلا ىمتناأف ركبلا لحاس ىلا .عطقف ايسراف ناوأك
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 نيثلتب عجاوي كيبع هل ناكو « ئفيحقلا ةربو نب ورمع ةلظنح

 هل ليقف شع ةرشع قيطعيف موي لك نيثلت

 دنع 0 ىطعتو نيتك ىطعش 5 قماح ب ام سبل

 فلا 8 رمعم ىبال 202 ىفعجلا سيف ا رح كلا كجوو
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 ين

 نسلل وبا لاق كيز وبا لق ««هكلملا دبعب فحلف سانلا قوفتب

 اولئتقا لاق ةدانق نب كسلا نع © نبرع ىنب نم خيش ى ىتدخ

 كتمدثنمو برشا نم ,ميعحاضف كلام نيع كيا امو ندرشعو خعبرأ

 صاعلا ىنأ نب نامتع نب هللا كبع نسب فسوب غنيب ءارفسلا 10

 ةرصبلا نم !دلاخ يخأف نمآ وهو ادلاخ رك نا لاق هامل

 هيأت كلام فحاف هللا 8ديبع نامأ بعصملا زيجج ال نا فاخو

 , تيلاخو ذب ةيميمتلا قوت التام ركذي فقدزوقفلا لافقذ
 دع

 2 0 ماوسقأل نك دل

 نت 3

 كرابملا ندع كعس ىنب ىف مهو 2

 رهشوب ريدم لبق / 06 0 أاوناكو

 كلامو مال اةصم #* كالا 5 ىلا
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 0 نع 0 نب ىلع يصح لق « روع يل 37 كيلا

 صيمق هيلع ضكري عمضأ ىبا كنذع نم جوخ ادلاخ نأ 6 ةناوعو

 نييباكرلا نم هيلجر جرخأو ديزخ ,ىعا رسح لق فقيقر ىهموق

 جوا معن لذ ىرجأ كيلا تررطضا هدق ىلا لقف التام نأ ىتح

 و دنذأ أر لوا تناكف دزالاو لتأو دب وركب ىلا لشرأو هنبأ

 نيب نكي مثلو اوفقاوتف ليخل ىف دابع لبقأو ركشي ىنب ةيار

 نتلا تراب ىبب عفان ةرفج ىلإ اودغ كغلا نم ,ناك املف ءلا

 دونأ ل5 ميما ىلب نم لاجر ىكلاخ عم ىكلاخ ذل 0 8 تبسن

 ناككسم نب 0 هرشب نب زيرعلا كيعو خيواعم ى 8 :ةعصعم غانم

 0 نإ دشن يدع للاخ / ناو نم ندع يف

 ]وكب نأ نب هللا كيبع ةيرغملا نم ناكف ةيرمب بز يعم ىبأ باككاو

 ىهلسلا متيهلا 0 سيق هلا نمو نليأا 0 ةريغملاو نارك

 ادغ لاقف : نرجا لجر هاضاقتف دعم نولتا داقي لاجولا جاتسي ناكو

 ورمع» ىب ءبعك ,ىنب ىحا فينا نيرنافطع لاش 00

 ص لكحل ناعطلاو ندد قيما لجالج اب 0 ني
 د م | - 5 2 :

 ىنب ليخ ىلع ناكو 7 لجالج هسرف فنع ىل ماعي سيق ناكو
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 بك + خاذس

 بصنقلاو بئارصلا ميرك ههجو مصاو ةانمتثقف
 د4 م 3 ت كح 3 . ع ٍّ 2 2000

 ةسلكعب 6مل هللا رصفج نمو _ تاتقسلو انب نبسعا

 كبع ليقا لق كيح نب ىلع ىنثتدح لاق ةبش ىب رمع ىتدخ

 اا ةنس ىف ةنسلا هذه لبق كلذو ابعصم كيري مأشلا نم كلما ة

 ديعأ كلاخ لاقف 06 نب كلاخ ىب هللا دبع نب دلاخ هعمو

 نأ توج ارب سمبل دايخ تعبأو ةرصبلا ىلا ىنتهجو ن كلملا

 هيلاوم ىف ايفخسم اهمدقف كلملا دبع ههجوف ءاهيلع كل بلغا

 وبأ لاق رمع لاق ؛ ىلهابلا عمصأ نب ورمع ىلع لون ىنتح هتصاخو

 لسرأو !دلاخ عمصأ نب. وربع راجا براح نب ةملسم ل نسلملام
 بعصم ناكو رمعم نبا ةطرش ىلع وهو نيصحلا نب دابع ىلا

 نيصحلا ئىب دابع هعيابب نأ عبصُأ ب ورمع اجرو ورش ىبا

 ءارهظ ىل نوكتل كلذ ملعت نأ تببحأت ادلاخ ترَجَأ ىق ىنأب
 عضا ال هللاو هل لق دابع هل لاقف هسرغ نع لون نيح هلوسر هافاوف !5

 كرغأ ال ىلا دلال ومع لاقف ليخأ ىف كين ىتح ىسف كبل

 كيلع ىكلو كعنم ىلع ردقا ام هللاو الو ةعاسلا انينأب دابع اذه

 لون هنأ لاقيو نسلم وبا لاق دكيز وبا لاق “ عمم نب ىنكلاع

 رئاس ىلا «دابع هيلا لسرأف* ادابع كلذ غلبف عمصأ نب ىلع ىلع

 ©) 2ع(. بضخم. 12056567205 105 65 761505 012. 21

 3) 113 طءإ. 5ع0 هلصع (عوءط010. 0, 8 ©« 00 انموقف. طم. ىتف لكب.
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 © ةريثك , اًندب ركنو .اريثك الم عيطم نب. هللا, كبعو ةبيش

 ©ريبزلا ىب هللا دبع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ىتلا ةنسلا ىف هلامع ةنسلا هذه ىف راصمألا ىلع هلايع ناكو

 © ءاضقلاو نواعملا يلع اهلبق

 اة ىدحأ زك مم تاكد مد

 تادحألا نم اهيف ناك ام ركذ

 برأ قاردعلا ىلأ اهيف ناورسم ئىسب كيلا كلكيع رسما كلذ 02 نذ

 نم برقي لازي ال ليق اميف كِيملأ دبع ناكو ردبزلا ىب بعصم

 106 نادوعي مت هعضوم ىلا امهنم دحاو لك عجريف ءانششلا مجاهن مت

 ىلماعلا عاقرلا نب ىدع نب 0 كيدز نب ىدع لاقف

 بعصيلل ةَلَجَد فانكأب انليخ ءتيكصأ ْنَقَل ىريعل
 00 1مل تيم بتوع ى "اربعلا لما ففاشم 7
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 ةييخقلل دققتلا للبلق اردن ىخب#* هيلا انجل

 15 بلعَقلاو ليسا متكلم ة 28 هكققا لسيوط 0 نوزسهي
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 ذك بء فس

 41 ةنس ىف ناك امنأ لوقي ىدقاولا ناكو ««بطعف جضيديا ىف ام

 ورع 7 كلذو راصخلا ديعس نب وريصو ناورم ىب كلما دبع نبب

 نانطب ١ نما عنيلا ككلملا ىبع عجرف فقشملب نكت قفيعس ىبا

 80 اقف قل ناك هناف هايا هلتق اماو اهيف هرصاحت بيبح

 لتقف ىنم نم :فيشل اب يراوخل نم مكتحم | هك ةنسلا هذه ىفو و

 ااد5 ند قيعس" نب ىبحج: نأ ربع نب نمحم ركذ ةيحلا قنَع

 ذعامبج 000 ا خا يي م

 لماع 8 ريبلا قنا هللا تبع ةنسلا هته سانلل 56 ماقأو

 ناكو* ريبزلا ىب بعصم هوخا «ةرصبلاو ةفوكلا نيرصملا* ىلع اهيف 0

 ىلعو ةريبه نب ماشه ةرصبلا ءاضق ىلعو ة ميش ةفوكلا ءاضق ىلع

 8 مزاخ نب هللا دبع ناسارخ

 ري خخطدمم تلخد مدل

 نم مأشلاب نم ىلع اوشاجتسأو مورلا تراث ةنسلا هذه ىفف

 لك ىف هيلا ىدوي نا ىلع مورلا كلم هكلملا دبع مئاصف نيملسملا 5

 © نيملسملا ىلغ هنم افوخ رانيد فلا ةعيج

 | اا تقع ربح ىبا دمج ةةركذ اميفر صخاشر هين

 اناوحب هد مريخد همك 3 يقرض ةييظع لاومأب هيلع كم

 8 ريبجو ناوفص ىب هللا «دبع ىلا لسراف لاقتأو رهظو ةريثك

 «6) 0, 8 ع6 00 هقوكلاو عصبلا. 625) 0, 8 ءا 00 هفوكلا ىلعو
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 49 باه

 لهما مكنا جل لق كلملا دبع هيلا رظن املف دكمححو ليعامماو

 هللا هلعبج مل الضف مكموق عيمج ىلع ملل نورت اولازت رث تيب

 ىسب ا عفا ةخيلهاتلل ىف 50 ىلع 0 سفنا ىف اهدق

 ااا جلقعأو جلبتأ ناكو ملكتي نا ردقي ملف مثربكا ناكو ورمع

 8: يعتتا ام. ىييطوللا كيما: :اي لاصق, طقتوألا نيو ودخل نإ

 كلذ مدهف مالسالاب هللا ءاج كقو ةيلعات-ل ىف ناك اوما انيلع

 ناف ورمع نيبو كنيب ناك ىنلا 0 أران رذحو مر 6 كعوف

 هللا ىلا ورمع لصو دقو تعنص امو ملعا تنأو كمع نبا ارمع

 خفر كللا كيبع ل قوسف “اهررهظ نم ان ريخ ضرالا ىطبل

 تخاف ءلمتا وا ىتقي نا نيب' قريخ مكابا نأ للتو هليل

 قطرأو مكتبارقل ىلصوأو مكيف ىبعرأ اف متذا امآوا لنص لك ١5

 نىب دكلاخ نأ ودك ذو 3 هبيرشو خغلصوو جتوتاج ى سياف مكقحأ

 ([5 نمو كنم بكاع موس تاذ تكلملا كبعل لاق :خبواعم ىسب ديزي

 كلملا دبع لاقف هنانقف 00 كتيبصأ فيك كيعس نب ورمع

0-9 2326© 

 نكمتسم ا ةلوَص 00 0 هعور نكسيل ىنم 6 هتيناد

 د تب رك

 نسحملا هليبس :ىسملا سيل هنا ىنيدل «ةيبكمو اًبصع

 مل لاقف ةكع نيعس نب ورمع نب َثيعس لجر ىقل ةناوع لاق
 مب مهقلا عزان هتكلو كيبا ّلتم ميقلا ىف ناك ام ةينبلا هذه برو

 2) ال127 2600: 6 0110, 15 © ىقبت» 0 ىقبد. 0( 600

 ها ©6060 تك 6.000 2) ©7 85 60 كك 11 0 17 237 (ع«0' 5نل ا

 4) ةتيندا 2) 6 رع و 02135. ةرفن. 6) 35[18. ع0. 801. قامو.



 ن1 1

 هناكف اهلنع نوتكحتي ةينانكلا مكحلا نب ناورم ما نوتأب

 ناورم ما ةتناكو دوسا مخل مالغ ةيواعمو كلملا دبع عم قلطني

 لك ىحي نيب عضتف هب عينأت مث اماعط هل تأيه ءاهوتا اذا

 ناورم نب ةيواعم نيب 0 لاؤن 2 تناكو ةدح ىلع ةفكك لك

 نولتتقيف ديعس ىب ورمعو كلملا دبع نيبو كيعس نب 4لديتكو ه

 00007 نأ ليتت تناو انجب عسب ملكي.ال نيل نودراضتنو
 ىتح اهوتا املك اهبأد كلذ ناكذف ىيذه كنعف لقع نيذع دنع

 كيوي نب هللا دبع ناركذو ««عرودص ىف ءانكشلا تتنبتا
 لخد ثء.بح دكيعس ىب ىيكح عم ناك دلاخ ابا « ىرسقلا

 ورمع لتق اًملف نراورم ىنب لئاقف ةروصقملا باب ,سكف سدكاسملا 0

 ماوقحلف كلاخ وخأو هللا دبع بكر سانلا ىلا هسأر رخو

 | 0| ا ابصم عسع 8و جيعس دلو عم ؛ملتكم اعلا

 تقف ديزي ىب هللا دبع نيع تناك دقو كلملا دبع ىلع ةعاجلا

 ىلع لخد هنأو ةيما ىنب لتاقي ريبزلا نبا عم 5 جوملا موي

 هللا دبع لاقف كبزي لأ مننا فيك لاقف ةعاجملا دعب كلملا دبع و

 لل امي مكيديأ تمدق امب :كلذ كلملا دبع لاقف # ءابرح ءابرح *

 كيعس نب ورمع حلو نا ةناوع نع ماشع لق «ديبعلل مالطب

 كيبعسو 2 ةعبرأ 7 ةعاجلا دعب كلملا دبع ىلع |

 نإ كب كوت 2) 261 © قف“ )2  0 ءا ظااضوت (51ع)ب 12 000

 ناتع م1115 521 مااخا» ءوأا 12 (ن0ه, 5عل لعاص0ع ءصصع70. اهونا. 2) 2ءان

 لكيح نيو. 6) ذم. طا. ا!" مقلع ىريشقلا. رز لطاغ 00 طر

 ندد 2ك 12 ندم [هكحلفت : ( قىفخكخلخ. | 2) 0 2 60 موب“ 7 6

 ©[ 00 ايزح اًيرحر 8 ايزمحر © ايرح اًيرح. 0 2) 264. © © هس.



 “41 ةخنس نا

 ضعب ماقف هلتق ىف سانلا راشتسا رث هيلع ىثأو هللا دمحف

 ىرن ةيح الا يل كلت له نينموملا ريما اب لاقف سانلا ءابطخ

 0 ىسب هللا دبع ماق ب هلع فئفانم هناف هلئنقن نأ هللاو

 دق ام هئبأ و كيع نك ىيع نأ نيبنموملا ريصأ اب لاقف ىرازفلا

 5 © تسلو كعنص كلذ ام عب تصعنصو اوعنص ام اوعنص كفو ا

 اولنق 50 را كودع ىلأ 0 نكلو جانق كل ىرأ الو نمل جل

 تيار 2 اوملس © 6م نأو ا كريغ كف يما ا ل3 تكا

 ىسبأ عل لاقف ليبعس نب ىيك هبلع لخد هبلع اومدق 6

 0 رت « هبلهمل تنذلا نأ عللاو لاقذ هكنخلا ضخناو لكما ريبؤلا

 8 ملصلاب ىلا ىتعبأ ةيبلكلا ورع ةأرمأ ىلا تعب كلملا تبع نأ

 دق ىلا هيلعأت هيلا عجرا هلوسرل تلاقف ورعل هتبتك تنك ىنذلا

 ناكو « دبر دنع هب كيصاخيل هنافكا ىف معم جاصلا كلذ نئفغل

 جبع ةنع ضاعلا ىاةنب امك ةنبا نينبلا كك ودك ا

 كا ناك ىنلا نا ةناوع انثتكحن ماشه لق ««#كلملا

 نيبنبلا م هللا يع كا ..راكو ادق ارش ناك ورمعو كلملا

 نولازي ال ناملغ جو اوناكف ناورم ىنبا ةيواعمو كلملا تبع ناكو

 © © 1521 600 6 كف )161 كل 6 هر 2 61 كاكا

 اثم 27 11 دك تلم 816385 270 11 261 (!!1ككلص كلا

 20( 06072 6 060 ملصلا. 6 6 135 ا 00 لري عدس نب ورهدعو كلا لبيع.

 رز ©7 8 ك 40 20 ناورم نب (0 هج. ن113ع 1111124111[(50 1150116

 30 11 عرودص ى انآ لظط6 56 5) © ل ك م 0 را

 + ©[ 00 عما.

82 100 



 ب 46 هي

 كبع نا تتّدكف' ةناوع لاق ماشه لاق «هباكتا «ىلاو سانلا*

 ىح تيبكف. نسلنلا' ىلا تحبط: ىلا لاومألا كلب ما كلملا

 32 ذةموب ليعس ىب ىيحعإ عفو لالا "تيفال اهلك تدلع

 جرخو دكحاسملا ىلا زوبأذ هرببرسب 6كلللا كيع ا انبكادحب هسأر

 11 مكحجو ليفي لعجت كلما سبع ني: ىيلولا دقو هيلع سلجفو
 007 ميقاربا .داتأك جرت .اوكردا كنقل' .هولثق ”اوناك تل. قيبأو كيلولا

 سيلو ةحارج هتباصا دق ىدنع دكيلولا اذه لاقف ىنانكلا ه قرع
 ن2 ع 4 ع

 لتقي نا هب رماف ديعس ىب ىيكايب كلملا دبع ىف < ساب هيلع

 نينموملا ريما اب كادف هللا ىنلعج لاقف ريزعلا دبع هيلا ماقف
 ُخ 5 2 31 ا سا 1 2
 ىلأ مم سبكاف ىيكايب رم دحاو موي ىف خيما ىنب ًالئاق كارا

 لاقف ويوعلا كبع هيلا ماقف لنقي نا هب رمأت كيعس ىب ةسبنعب

 رهف اهكالعو ةّيما ىنب لاضتتسا ىف نينشوملا ريسا اي هللا كيكذأ

 ادع ةسارا :ترصف ؛ ىلكلا نوسألا " ىب رماعب قا توبيخ يي

 نوكتو وربع عم ىنلتاقتا لق مث 24هعم ناك نارزيخ بيضقب كلملا

 0 طأو قانكأو ىتنقلو ىمركا ريع“ ىأل معتن الق ىلع هع

 رمأذ كيلع هعم نتنكف ف تأسأو لا يدينشلاو ىنتحعبأو ئنبرَقو

 ريما اب هللا كيكذا لاقف ريرعلا دبع ماقف لتقي نا كلملا دبع هب .

 ثكمو ءاوسبكف ديعس ىنبب رمأو هل هبهوف ىلاخ ىف نينموملا
 دلل كعص كلملا نبع نات رتكا وا مهش سبل ىف ىيك

 ع

 انآ 230 (207 ط8ق1 11, 1)و هصمصد. قالا ه8 ]21ع01 2222. 11,

 هل 12

 دز ط6 ن0: 5) 09 52 ءغ 00:00 ناورم نسب 2) 52

 66 ىحجع. 1710 هانم 2.71, هنن. 86: )2  0,28 هع 60 هديب ىق.



 “م زخنلس نك

 دو دل ةحيبر بضخ از ملف ,ىنكر مارح لك اهب نحل

 نأ ١ ةيما ابإب منكن ع عرادو لاق 0 كتكضف ع رحلا 1 دجوذ

 هرمعب عب رمأ رث هفيسب هانأق ةخماصمصلاب ا داكع 5 55 كانك

 « ليقي 00 ه«كيبمذف هركص ىلع سلجو عرصف

 همس ةهس - 217

 5 ىنصقنمو ىمتش عت 0 ا نأ ورسمع ب

 0 ىنوقسأ ةماعلا لوعَح 0 0

 لعق اذا هريس اومعر لجيلا كلذكو ةدعر كلملا دبع ضفتناو

 لاقف كيرس ىلع عضوف هردص نع كلملا دبع لمحت «هل ةبارق اذ

 ؛ةرخآ بلاط الو ايند بحاص هلتق ظق اذه لثم تيار ام

 ٠ خوحرجت رادلا ناورم ىنب ىلع هعم نمو كيعس نب ىيكج لخدو

 ناحرلا دبع ءاجو هباصصأو ىيحج اولتاقف هيلاوم نم عم ناك نمو
 ملقو سافلا ىلا ءاقلف نأرلا ىيلا عفذيف ,ئفقتلا' مكحلا 007

 ىلا اهيقلي .لعجت روحبلا, ىف .لاملا نخخأت .ناورسم' ني رسيعلا ل7
 لاودمألا :اوبهتنا.:سأرلا :اوأرو .لاومألا ىلا سانلا رطن املق نا

 كلا دخأ امل 00 نب *.. كلملا دبع ىلا 'لييق ققو ([ن

 ىلإ ةسار,  ىفلاو كلجفف و 2 لش 0 ةعزمعزلا ابا * همالغ رما ةالصلا

 ©) ظكتتعأمات ؟ءدذاتك 5ءوتاتعاج15 ]طنطتت '1-1؟اطد“ جاع شكل ةطصخز هك 110-

 5221201 زا ) كي 111 6) كم7. مث. ه) لك ىتح.

 46 ) 1 هكا (00 (5ع0 (00 ممسصسستقا زد 2231عا126) 200154 5011625 5ع120-

 ]11100 جرخ دك را م اذا ليفقلا نأ برعلا لوقت ىبصالا لاق

 ىرأت مد ىنيقسا لوقت لازت الف هربق ىلع فقتف رئاط قو ةماه

 كب راك ىتح. ا 6) 284. ه6 07050. ركز 17عام 0 (0 هج. 8

 ةياكتا ىلاو - ليق كفو 1.. :و حيل" 1. 1.  ى) 163 2عءان (7ءل دعربغللا) 0

 © 600 هعبزبعو لأ نأ 5 :عيربعؤلا نبأ 165 ةيرمعولا نبا. 1135



 3 ك2

 اورسكف نرْبَألا نب ريعزو ثيرح نب ديّمَح ديعس نب ىيحكي
 ناب ورمعل بع برسضو فويسلاب سانلا اوبرضو © ةروصقملا باب

 هسأر ىلع ةبرض كلملا دبع نب كيلولا ةلقصم هل لاقي كيعس

 تسيب هلخدأت ناويحلا بحاص 0 ىبرع نب ميعاربا هلمنتاو
 لاقف ايح ارع دجوف ىلص نيح كلملا دبع لخدو «سيطارقلا

 هللا قدشات هذا ى ٍنعنم لق هلتقت نا نم كعنم ام ريزعلا دبعل

 ىلع ةلاوبلا كمأ هللا ىزخا كلملا دبع هل لاقف هل نققرف محبلاو

 راكم تب شقا كلللا بع, ماوءاهييع بشت رد كتان اهيبفح
 0001 1ايل :انالشلو 220 يلب اعلا اول اس تفل با
 تايقر نبا لوق كلنذو

 اَبب* ريوعلا ُْدْبَع ىَلْيَل ْنْبَآ هقات
 تت مح

 رق اهزهف ةيرحلاب هاتاذ ةيرجلاب ىنتثآ مالغ اب لق كلملا دبع نا رث

 8ظعرتم]1دعق]5ؤر 205. 01. 101. 69, 011613 51ع]10 18 51ع22122115: 115

 مرمعتغ طاتلاتق2001: ىب كلملا دبعو ديعس نب ورمع ربخ ةيقب

 نينسو عسل نقف ناأورسم» ن6 1نوعطتأ طلع : نماتلا ءول رج رس

 هللا ءاش نأ رشع عسانتلا (510) ىف هولتيو هقيفوتو هللا ليحإ رشع.
 د ا نب وريع ربخ هيقب ميحرلا نكرلا هللا مسب 2011906 ١ 0 5 . 0 .

 ناورم نب كلملا دبعو ديعسز 16226 0ءاس0ع نعل عم لبقاو

  10153, 0 6ظروصقملا باب - ىيكحإ 0) 166. ىلع انأ

 ه1 8125 001 ل, 2230 (ءع0.- 2012 11, 9. 4 .هطمط. فلل 50009006

 رقم01 امكر ١امثو عع زمر + 2 © (نطأ: ءمصتععملنست ةماميلا لرع نب)»

 2) دلو. 117, 11 ىنعا. 42) 4كو/. كلللا بابل. 23 60 نويلا 173 أ

 نوبلا : 5عتتزدأاتت2 ن0 1مععنو هدأ. ةعوزتمأم (نويلباب) م13 عقاتتأ ك0

 4212-21. (0 هج. 6 امذر ل كلذو 1. 2ه--2.



 "م ةخنس نأ

 ورع ىضع'ا ىلا هجيبر يضف ارخ ملك ىنكإ م رك لق ان

 0 ةيما ابي اضيا: ع رادو لق مث كحضف عردلا سم دجوف

 هرياكب رما رق هفيسب هاتأ ةماصمصلاب ىنتثأ مالغ اب اذعاإ تتنك

 ه«ليقي وهو هحبذف هركلص ىلع سلجو عرصف

 5 ىنصقتمو نوت عدت 0 نأ 05 ِ ب

 8 ينوقسا :ةماهلا لوقف هتيح كورصأ

 لدن اومعر لجرلا كلذكو ةدعر كلملا دبع ضفتناو

 لاقف هكيرس ىلع عضوف هركلص نع كلملا دبع لمحت «هل ةبارق اذ

 ءةرخآ بلاط الو ايند بحاص هلتق ظق اذه لتم تيأر اهم

 ٠ عوحرجت رادلا ناورم ىنب ىلع هعم نمو ديعس نب ىيك لخدو

 ناجرلا دبع ءاجو هباكتأو ىيك اولتاقف هيلاوم نم عم ناك نمو

 دقو سافلا ىلا هاقلح نيأرلا ميلا خفديف فقتل يكحلا 007
 ىلا اهيعلي لعج نودبلا ى لما نخل اوما ند ل 0

 لاومألا :اوبهتنتا :سأرلا :اوارو .لاومألا ىلا ,سسانلا رظن اهلم

 د لأ يرخ امل /ناورم نب* كلملا دبع نأ ليق دقو « اوقرفتو

 ىلا دسأر نع هلتقف ورع لنقب و ةعريعإلا ابا * همالغ رما ةالصلا

 ©4) ثكردعأم» دانك 5ءوانعصسأت5 طنطتت '!-1عاد“ هلع ؛ةءسةسصت هك 110-

 522221 1 7 6) كو. زج 6 كر ىناح.

 46) ]1 هكا (00 (5ع0 (ن0 ممصستقا ا 5231عا126) 200تت5غ 5011625 5120-

 ]11110 جوخ مى راثي من اذا لينقلا نا برعلا لوقت ىبصالا لاق

 ىرأت مد ىنيقسا لوقت لازت الف هبق ىلع فقتف رئاط ىو ةماه

 كب راثي ىتح. ه62) 1[ كل © هك رز 2ع هرصر 6 هزل

 ةباكتكا ىلاو - لبق كفو 1. حو حيل 1. 1. ى) 1:3 2عءان. (9ء] دعريبغللا), 0

 ءا 00 دعيزيعزلا ىبار 8 دعيريعزلا ىبار 14 ةيريعزلا ىباا 3



 نا

 رمح

 3 “4م خنس

 اورسكف بألا نب ريعزو ثيرخ نب ديّمْح ديعس نب ىيحي
 ناب ورمعل 0 برضو فويسلاب سانلا اوبرضو « ةروصقملا باب

 هسأر ىلع ةبرض كلملا دبع نب كيلولا ةلقصم هل لاقي دكيعس

 نسيب هلخدأت ناويللا بحاص ةىبرع نب ميقاربا هليتحاو
 لاقف ايح اريع دجوف ىلص نيح كلم لا دبع لخدو 2 سيطاوقلا

 هللا ىئدشان هذا ىنعنم لق هلتقن نأ نم كعنم ام 00 دبعل

 ىلع ةلاوبلا كمُأ هللا ىزخا كلما دبع دل لاقف هل تيقفرف محرلاو

 ةيواعم تب ةشئاع .كلملا دبع ماوءاهييغ هبشت م كنان اهيبقغ

 يل زيوعلا نبع ما تاكو ةئّيما نب صاعلا نأ نب ةريغملا نبا
 تاَيقْلا نبا لوق كلذو

 اهب * زييزعلا هيف وليل ل « َكاَذ

 امْنِر هناقج ودعت 4نويلآ ب

 2 0 ةيرحلاب داتا ةيرخلاب ى نتتأ الغ اب لق كلملا دبع نأ مث

 ظعرتم]1صعدقأ5ر 205. 01. 101. 69, 01153 51ع]10 8 51ع22122115: 1115

 ]32ع1غ 21111512001 : نب كلملا كبعو كيعس نب وربع ربخ هيقب

 نىينسو 8 هكيقيَو نأورسم» 00 12ععلا 26 نكات 0 رح ركتاس

 هللا ءانش نأ رشع ع عسانلا (51©) 3 مولتيو «قبرفوتو هللا 0 ورشع.

 «) 006 ةمععت. طلع: ىب ورع ربخ هيقب ميحرلأ ىحرلا هللا مسب : ا

 ناورم نب كلمللا كبعو كيعسز 1636 06120 28 عم لكما

 ةظروصقملا باب - ىيكإ 4) 166. ىلع انا 1012, ءالهع0أ0م (نر هعءاعت]

 5100116 هر 8125001 ال, 229 (ء0. 881: 11, 120. 4 هصمص. فلل

 تقملغت1 امكر )امئإ عا زمر + 2 © (دنطأ ءمصتععملنست ةماميلا دب رع _نب)»

 6) هو. 117 117 ىنعا. 4) كم7. كللا بابل. 5 60 نويل 122

 نوبلا : 50تتزدأات12 ن0 13ععااو هدأ. ةعوزتمأم (نويبلباب) 7 مط(

 4212-21. (' هزل. 6 امذر  كلذو 1. 20-2.
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 كدع ل لاقف كلذ 30 0 وه ام 0« بكرت نأ ىنم مظع رسك 5

 جلصتو 6 كباع ىف أ ن 02 5 كينأ ملعأ و هللاو كلا

 0 2 ةكليلاو ظذ فلج 0 م 0 كنقلطأل شوف

 5 9 اودغا لاق كللا سكيع ديري 0 فرسعو 0 تكلنا نك

 /ةتينكث  نتطقسف ارمع بذج امل كلملا ىبع نأ ليقو كءاتراللا

 تعفو كف 8كتينت ىرأ هل كلملا كبع لاقت ناهس وريع لعج

 «« هقذع بوضف كد رمأت /ماهدعب ىل يع بِبيطت 0 اعقوم كنم

 دبع يرخت رصعلا نّدوملا نذأو ةناوع ثيدح ىلا ثيدلل عجر

 10 ماقف ءلذقي نأ نر ىسب زيرعلا كيع رسمأو سانلاب يلعب كلل

 نأ محرلاو هللا كركذأ ورمع هل لاقف فيسلاب زبرعلا دبع هيلا

 كيع ىقلأف كنم اجر دعبا وه 8 كلذ ليتبلو .لدق 7ننا لت

 هعم ورمع سيلو يرسخ كثيح تكلملا دبع سانلا ىارو «ب اوبألا

 ا ىح (سانلا 8 لبقأف ديعس نب ىيكل كلذ اوركذف

 ريثك هباكصا نم كعب سانأو ورمعل دبع فلا هعمو كلملا دبع

 عمص لْيَقاَو 1 ل ابإب كتوص ا نوكاصي دعم ناك نم لعخ
6 

 ه) 0 ءا 00 300. ىنم. 2 8 © ع6 00 2151 011001 ىلعز

 م6: ىفد را قلع يقشر 6 نا قبال نعال 000
 ءل. 801, 11, انو اوك (4/م6) 11, نإ 21)) 62 © ك م ةديبحا

 #) 0 00 اتقحنا: 2 ©60 ئذلا امر ( ام. ا رك)ر 0 0

 ىر) © ك8 اهي /) © ه5 00 ئكيتبنتا 2) © ك 00

 6) © ءا6060 اه2نمعد) 7) © ه1 660 7 مز 1طدعاتا طلع



 ام د

 املف ءىتع برغأ ورمع لاقف هنع في رو كيبل هل لاقف ىنيناب

 هب بحرف ورمع لخدو تقلغف باوبألاب رمأ ةصيبقو ناسح جوخ

 ريوسلا ىلع هعم هسلجأت هللا كجري ةّيمأ ابي انهاه لاقو كلملا دبع

 لاقف هنع فيسلا ذخ مالغ اب لق مث اليرط هدتككج لعجو

 يلح نا عمطتوأ كلملا دبع لاقف نينو ويمأ اي هل انا * ورمع 5

 000 ثلج 2 هيما ىيسلا تحت [كفبس ادلعتمب نم
 ا” نسل ريما ايا كيبل لك ةيمأ اني كللل) دبع هل لق رق

 هقلطت رث ناورم ونب هل لاقف ةعماج ىف كعيجا نأ كل كلام

 ا ا دل للا تيسع اهي وفلطا رش لف لكنموملا ريشا ايم
 اللا ردأ دق* ومع , لاق نينوللا ريما. مسقاربأ .ناورما وتب 4 لاقف

 اهحرطف ةعماج هشارف تحن نم برخأف ا ريما اب كهسق

 لاقف اهيف- هعمجن مالغلا ماقف اهيف هعمجأف مق مالغ اب لق مث هيلا

 سوور ىلع اهيف ىنجرخأ نا نينموملا ويا اي هللا كركذأ ريغ
 ا اذلا اح. ال تيلا دنع ةيما ابآ مارغمأ كلما ةبع لاقف سانلااه

 0012 انلو :نانلا سور. لع ةعاج قا كجيكنل انك ام

 رسكف ريرسلا هذ باصا ةنابتجا هذبتجا رق ءاًدعص الا وكنم

 ولأ كوعدي نا* نينموملا ريما اب هللا كركذأ وربع لاقف 8 هتينت

 نإ © 6ك 6605 25داك“ )7  0 ءللاب, ©0: خالات (2): 5ءولل 1ك 04 12

 نإ ال عر 2261 لذ: )2  0 ع2 ©60 1256ع2 مل. -2) 6 ىباف : 6

 66103! نينموملا - ورصع لاقف. رك 05 8:هزتاههر م02. 11, 0

 (31لفصت هل. 881. 11, ظل ر) عونك ةكاتت 51غ هرحاتل 1طص 2002و

 درا 29 5) 0 كك ©0 0272 7210 عا 60 ةيتينك:
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 م خت الملا/

 ىسوم أ جاز كيوي ىب هللا ىبع ناكو « دصبني ىسبلاف مانملا

 انا هل لقو مالسلا دغلبأ لوسرلل ورع لاقف كيعس ىب وريت تنب

 ارد ريع سبل ئشعلا ناك املف “هللا ءاش نا ةيشعلا كيلا صار

 هتأرمأ هدذعو هغفيس دلقتو هيف صجمكو وق ءانق نبب ةنيصح

 5 ضهن انمكلف ىلكلا هلدع ىب* ثيوحح ىب 3و ةيبلكلا

 رن ىتعطا ةنتل هللاو اما. نيبح دل لاقف طاسبلاب رثع اهجوتم

 ىضمو «علوق ىلا تفتلي ملف ةلاقملا كلت هتأرما هل نلاقو هنأت

 ناورم ىنب ىلإ كلما دبع تعب كفو هيلاوم نم لجر ةثام ىف

 سبك نأ رمأ بابلاب هتا كلما دبع غلب املف هدنع اوعيتجاف

 0 لك دنع, نوشنك ةباكت) لوقا © ريو ليخحف هل نكآو دعم نكاد

 ىموسف هل فيصو الا مم امو رادلا 6 عاق روم للخد ىنح باب

 ىأار اهلف ياوخل 5 نب ةصيبقو لكلا لدخ نب كلام ىبأ

 .5 ب 2 كرد كلا لك طنا زاغف هفرصو 15 فتات كلاب ندكحا 2

 اةام مهفي رثو فيصولا هل لاقف ىنينأب هل لقف كيعس نب ىيك

 دبع لقو «هراثو هللا نيبح ىف ىنع برغأ هل لاقف كيبل هل لق

 لاقف رادلا ىف مارعو ايقتلاف اموقف ايتتش اذا ةصيبقو ناسخ كلما

 لفقف لوطا ايكيا كيعس نب وربع نئتمطيل حزالاك امهل كلملا دبع
 ىلع ةصيبق ناكو ةرمالاب ىثم لوطا نينموملا ريمأ اي ةصيبق .ناسح

 ه6 نأ هرف' ىبح ىلا قلطتا لاقف هفيصو ىلآ ورع تدنلا 0000

 2) © ك ©60 6027 نإ 0 كك ىلا )ال15 260 كك 00

 امهلو5, 0 اهلوق. 210 0 66 6 ملف. 6) 113 0 11 6617122 6

 رعق 2210 202167 ير 2607 ك6 ورمعو»



 بأ 1 مس

 ا 21 ليفت ءاوسا اسود انلعتم ليك 3 يرخ كيعس نبا

 طقسو بانطألا تعطقناف ىكلمل ىبع قدارس بانطا هسرف

 الب «ورمعل لاقخ بضغم :كلملا دبعو سلخ ريع لبنو قدارسلا

 لق سيق نم ىبخل اذهب سوقلا هذه كدلقتب هَبَشَت كنك ةيمأ
 ادد لاق ديمأ نيا ضاغلا قلم ريخ وه نيب مّيشتا لو الو

 موي فشمد كلملا دبع لخدو 2« قشمد لخد ىتح هعم ليخأو

 000 ديلا لسرف  قفازر) نلنلا "ظعأ 6 نأ ورع للا تعبف نينا

 نينتالا ممي ناك املف هنع صخشات كليب كل سيل اذه نا

 51 وربع ىلا ثععب عبيرأب فشمد كلملا دبع لوخد دعب كسلذو

 0ك اك كلما يع ناك نيفور ةيبلكلا هتأرما دنع ودعو ميتارو

 كيعس نسب وريع رما ىف هراشتساف ىريمخل حابصلا نمي مدت قفا

 اذ ىف ىتقان 82 كلذ ةاكل ىبرا ل ل

 ٌلوسرلا فداص هوعدي ارع كلملا دبع لوسر ىنأ امل 26 ىلمج الو

 ورمعل هللا دبع لاقف وريع كنع ةيواعم ىب ديزي ىب هللا بع

 ىرصبو ىعمس نم ىلا ٌبحا كنأل هللاو هما هدي نبأ * د

 كل ىرا انأو دينأت نا كيلا ثعب .كق لجرلا اذه ىرا كقو

 300 د1 نيا ه غيق نا لق عطا ورع هل ؟لاعحف لعفت البا

 قلغيف عجري ليعامسا كلو ءامظع نم اميظع نا لاق رابحألا

 0 2 دل لاغفا لثقي- نإ تبليا الق اهنم جوخ ارث فشمد باوبا

 ارا و ةظررلا نبا يبني: نأ تفوح ام :امئان .تنتك ول "ةلاودو

 2 ةحرابلا ىاتا نافع نب نامتاع نأ 6 ىنم كلذ ىلع ىرتججل

 تر 0ك رعم هدصل ١ 60)0 كك 00 قى ىار. 0 6) انآ. 15ءالاةكو

 مم. 11, +وو (810ةضكر ءل. 801.11, ا2*). ه2) 1205ع77.,



 910 مس ممن

 ةيطعلاو ةاساوملا ىسح ,لدع مال نأ 0 ىض كلذ نك 1 سيل

 فشمد للحج ىلق ور اذا فش ا ككل كلكدع عجرف تربح

 0 جا أذا كيعس نب هرم ناكو امايا اهب هلئاقف 0. وسما

 مد نايفس كلما ديك يرخأ ليخل ىلع كلعلا7 كي 00
 3 ع - 3 3 ع

 ىبلكلا ديبالا ندب رمق للي عدس نب رم جا أذأو ىبلكلا ديبالا

 «ىبلكلا لدح ىب كلام نب ناشح كلملا كبع هيلا ب

 عم ناكو موب تاذ © انفقاوذ نب .رأ ةخناوع يقدح اس لاق

 لاقف 6 جاوس 0 اجر هل لاقي بلك رم لجر ىكليعس ن1

 1( درع ممل ناو لآ ددع ناكو 7 مياس مر ناكر لأ كلكدع 5 ءاجر

 ىل : زودو © اهتايمأر نم ةراقلا ا لق 0 ناجولا نيع* لاقف كليا

 دبع لاقف 6 سأرس ىبأ ىنم اك نامولا لبيع باكر عطقناو انعظاف

 امو نيبت نم كنطب ىف اع تييمرل باكرلا عاتقنا الول هللاو ناجرلا

 بلك ءاسن ءاج علاتق لاط املف «أكبا كلما كبعو ورع جحلطصا

 , ىلكلا لكخ  ىشالا نس 0 نايفسل نسلقو نيبكبف جنايبصو

 امهنم ىحاو لك فل شيرق ناطلسل مكسفنا نولتقت مالع

 اورظن عوجرلا ىلع اوعمجاا افلف ةيحاض حسب تت ل ا
 رق «عجيف 'ثيرخح ىلا اوبلطف تيرح نم مرسبكا نايتس 0

 ديع هنمأو اباتك امهنيب ابتكو احلطصا مارعو كلما ىكبع* نا

 * ورع نأ ةناوع ىنتكحن ماشه لق ««سيمخل ةيشع .كلذو كلملا

 م) © هع (0 سم اب. 0:)6 ء6 00 انقفاوث. -:2) 0 ءآ 66 حارس

 هز © 61660 هر 0 6 5ص 2276 اركز 100 علا كك 61 2 كو

 رثكا 2) © 61 ©0 كلا كبعو ومع
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 نرخ 984 نس

00 

 د نحب تعم .كقشمك اذا بيبح نانطب نم عجر اهنا نا ا

 ىلا ثراثملا ىب رقز اهيفو ءكيسيقرق .كيري راس رش .هدللا ءاش ام

 ىلكلا لدك نب كثيرح نب 3 هعمو اليل عجرف كيعس نبأ

 ناجرلا دبع اهيلعو فقشمد ىلا ىتح ىلكلا كبألا نب ريهنوو

 عوجر هغلب اًملف كلملا دبع هفلختسا دق ئفقثلا مكلمل مأ نبا

 ىلعو اهيلع بلغف وريع اهلخدو هلع كيتو بره كبعس ىب ورع

 لاقو «دب. خئس 3 مك ا هذه تتناك ةاجريغ 1 «اهنئارخ

 نب بعصم كيري قارعلا وك ققشمد نم كلما دبع ريسم ناك

 ناوعلا قب جوخ كنا صاعلا نب كيعس نب ورع هل لاقف وريبزلا 10

 تدهاج كلذ ىلعو هدكعب نم رمألا اذه ىندعو كوبا ناك كقو

 ' ]داق كيلع فخ مام هعم ىتالج نم: نا نقو هعم

 هنع فيصناف ءىش ىلا كلملا كبع هبجج ملف كدعب نم رمألا اذه

 ىهقنا ىتح هرقا ىف كلملا دبع عجرف فشمد ىلا اعجار هور

 لاق ةناوع نع ماشه ثيدح ىلا كثيدلل عجر «« فشصمند ىلا 5

 اال مآ نب ناجرلا دبع بلط قشمد قع ورع بلغ ابو

 ديخ وينم ا لعصو سانلا عومتجاو تسمديف «رادب رماف هبصبي ملف

 شيرف نم نحا مقي م هنا سانلا اهيأ لاق رث هيلع ىنقأو هللا

 نه نط لككي ارانو ٌةنِج مل نأ مغ الا ربنمل اذه ىلع لبق

 هناو هللا كيب رانلاو ةَنِلْل نا مكربخا ىلاو هاصع نوم رانلاو ةعاطا وم

 ه) © ىلااعن. 86) ( ناتآ م2:2عءءلعصمغ3 هدمتقأاأ طهطعغ طتع

 ىدقاولا ريغ. 6) © 66 00 هدم.



 957 ننس نمش

 ىجأو هباككا يف هدجأف قرورلل ةدكات نيثج زث «ٌلعفأ « لاق

 كبيحاص ىلع ىل نذأتسا هل تلقف هدنع سابع نبا مالغ ةمركع

 هيلع نيظعف نلخدف ىل نذا نا بشني ملف لخدف لاق

 الف لاثقب اذحا ئدتبأ نا اما لاقت" نيلجرلا تسلك امك هنملكو

 5 ناحيري ال نيلجرلا تيار قات كيل هتلثق لاثتب اذب نم 1

 هبا تملك ام وكنب عتملكف 00 ىنبب ةعبيش نتّتج مث «كلاتق

 مكان ؟انلئاقت "نأ هلا ىلحا ا لكاقن ال5 نأ ىلع*»" نك ارنا لا

 ةةيفلمل ىبا نم مةعد_ملشا الو ىكسأ اموق“ةيولألا ةكلط 3

 ةننسلا هذه ىف ميبزلا ىبأل لماعلا ناكو 4رفعج وبا لاق*

 ؛0 ةرصبلا ىلعو «ىرهزلا فيع ىب ىوسألا نيب رباتع ا ةنيقلا 1

 ىلعو ةريبه ىب ماشه ةرصبلا ءاضق ىلعو «بعصم هوخا ةفوكلاو

 دبع ناسارخ ىلعو «دوعسم نب ةبتع نب هللا ىبع ةفوكلا ءاضق

 © ناورم نب كلملا دبع مأشلاب» « ئملسلا مزاخ ىب هللا

 .وونسو عمست زخم تلخد من

 فشسمد ىلع 6 صاعلا نىب* ديعس نب ورمع فلخ ساو اةكدرو نيبع

 لق «هرصاخ فشمد ىلا عجرف كلملا كبع كلذ غلبف اهب ىصخف

 2 فشمد ىلأ عجر بيبح نانطبب ناك ايلف كمن 2 لا قبو
 و

 90 ىبب ةذاوع امأو «0ه(قشمد ىلآ كلملا دبع عجرو اهيف .ىصختاف

 كلملا نبع نأ هنع نكمح ىب ماشع ركذ اميق لت هنا نا

 ه) 0 ه6 06 لاقذ كل أريخ فكلا, (2) © ع6 60 602 42 © كل

 6“ مقفر. 2 4) 166. ©أ ( هده. 6 (0 هدم. 01136 560111121111 15011

 30 6 اهنئارخ ىلعو م38. نم“ آذ0.



 مل ك4 خدم

 ىنع مق ءاول ىف هباككا ىف ةيفنخل نبا ةيولا ةعبرأ تافرعب 10 ةنس ىف

 مدفن 0 مهيبلا مامالا ماقم ماقف ءاول 3 ريبولا ىبأو هن اناشمللا ليج *

 ىرورتل ةدجتو ريبزلا ىبا ءاذح اوفقو ىتح هباكتأب ةيفنلمل ىبا

 ءاول 5ضفنا ءاول* لوا ناكف اهراسي نع ةيما ىنب ءاولو امهفلخ

 دوا ءاول رث ةيفا ىب ءاولا رق ةحك هعبت رث ةيفنلملا نب لمح :

 لق هيبا ىع عفان ءىبا ىنثذح دمحم ل5 ««سانلا هعبتاو ريبؤلا

 املف ريبولا ىبا ةعفدب الا ةيشعلا كلت عفدي مث رع نبا ناك

 لاق خيمأ ونبو ةدكّتو ةيفنلل نبا ىبضم كفو ريبؤلا ىبا أطبا

 | 3 ميفلا عيد ا كيال يما مولا نبا ؤطتني 2ع ىتا
 نب كيعس نع ةرامع نب ماش ىنتدح قيد“ لاق «« درخأ ىلع 0

 اعيمج جيلا تيشف. ةنتفلا تفخ لاق هيبا نع ريبج نب ليح

 انف هللا فثآ مساقلا الي تلقف بعشلا ىف ىلع نب دمحم تتجن

 الف تيبلا اذه ىلا هللا كفو سانلاو مارح كلبو مارح رعشم ىف

 دحا نيب لوحا امو كلذ كيرا ام هللاو لاقف ٍعَّخ جيلع دسفت
 3 35 ِْ 5 ١ و :

 لجر ىنكلو ىلبق نم جال نم دحا ىتيي الو تييبلا اذ نيبو ؛5

 اذه بلطا 0 امو ىنم مورس امو ريبزلا ىبأ 6 نم ,ىسفن نع عفدأ

 000 أ تقاج وكل نانتأ هيف لع فلعح النا الا رمآلا

 هتيلكف ريبزلا ىبا نتي لمح لق 22ةدجنب كيلعو * هملكف

 ىلع عمتجا دق لجر انا لاقف ةيفنكلا نبا هب تملك ام وكانب

 فكلا كل اريخ* ىرا تلقف فالخ لما ءالومو قيعيابو سانلا هذ

 ” 01 دءاشملا ليش 0 26 ©0 افنعلا قلبك : 0:2 نفلشملا 3
 6) 266. ضقئامو (( صفن ام. 6 0 تك (ن0ه هده. 242 0 ءأ (م ام.

 ه) 0 ءهغ 00 هدك تاو.



 "م ذئس بما

 مامه ىب هللا دبع لاقو

 ايلاَخ كّدحو رست لأ كاك تمنت

 طقاسا لوف وأ اوك يرمأ ٍلوَقب

 مهْحاَم ليس ا(كموسف 0

 5 طفأملا نع تاما 00 اوجدو

 مقلم ةعيسبر نقال 8 م

 طساو دركب تاسعا 0 تركنا امو

 اايظوح نجوا ىفعسجاب لب

 طراوغلا نينسلا ىف اًيَند كطعر

 0 ةللذا قرشا“ ىتني كح

 طفاعلاب انفايسأ* نم نوذودع
 هعمجاب كك 000 مكسات
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 طلاخملاب مئرشبتسأ يشف لكس

 مكقورنأ انتعدحج ليحارش و

 1 طسافتب كاف, مكي اننيتع سيك
 يار قفم فيسلا نحب انْيهَص

39 0 - 
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 يل رخال يوفق دليلك الا

 م جيصلا اند دق «بيبخ ىبآلو

 لحترا اذل ىلوقو ةرس اذهل* ىلوقو
 يرسأ هالك "دمعت نمنع قنلوشو

 عم ناد# تبثوو هباحصأو راتخملا لامعب ثبعي لعجو

 راس كلذ هغلب اًملف ةاَكبلاو ةبكلاب هتعيض اوبهتناو هراد اوقرحات

 احلا

 بهنأو اهبهنف سيق ىب كيعس نب ناجرلا ىبع عايض ىلا هلم ىلا

 هقادممل الم عداير ملقا فاونللا ىلا ةزبقاة موس رحم نك

 لوقي كلذ ىفف 2هذخا الأ

 1 انلام نحل نم تاكا كرن ءامو

 ىلا كينعا نادم, لم" ىروشلار الأن
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 ىننا خبيب مأ كك ىكتعد ملا
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 بنا قس

 0 كسبكل ينك تل امو
 - 6 م ن مج 00

 جتنا هةدحعب نقم دوور امي: ىنأو
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 اسراق ىلثم ٠ ترسصسْبَأ لسع :للابف

 جلوم لك نم نجسلا ىف اوكَلو لنق

 ىننا كدتم 00 ىماكي 5

 يرفلام# مق 6ك ام 0 كش

 ىسكراسل كنع فيبسلاب مهيراسأ

 جَقْبَحُملا عيفرلا شيعلاو نْمَألا ىلا
 تريك -ئي اوطانخ اسم اذا

 هن 5 4 م كس 32 نيابة

 رن 5 قفاتلا 57 توعد

 ىجولا اقيَقْنأ بصل مّرع ليلا
 ىتفيعظ ىَمْلَس ليق الآ ورع الف

 جرحجتمناب وكتلا -نباتب تر

 اًملاس مينو مهلَتْفَف ال مهقلأ عد
 5 ليكلاب هللا كادق رَمَشو

 ىرأ ل ريكلا ةنبآي وجر ىبناو

 ىجتاف ليوملا لاوخأ ريخ ىلع
 "016 6 هم عب *



 “4, خخنس ب

 باردش نعو جبق نع كا ف قرح كنع 0 ه0. قنوع ضرألا 5

 52 ناينفلا وعش نم وهو هرعش سانلا لنع عضو امهنأ تى كلو 20

 عنصيب ام 6 دغلبو راتخملا رهظ قىخح رمألا نم كلذ ىلع لري ماق

 هتلثقأل هللاو لقو تسبح ةيفعلل ةملس ْمأ هتارمأب 4رمأت داوسلاب

 ةىف لبقا هركلا ىب هللا كيبع كلذ* غلر املك هباككا ّنلتقأل وا

 هتارما برخأو نجاسلا باب رسكف اليا ةقوكلا نرخكم :ىح ا نان

 علتاقف هلئاقي نم راتخملا هيلا ثعبف هيف منك لجرو ةأرما ّلكو

 1 ٍعحّذم قئاقح ىماكلا سراقلا

 كضلا ةروس ىف نجسلا نيكجص ىناو

 1100 يخيب نيا

 0 2 520 يملا نيقك ن

 15 ل لل كل ةاتف / ىع ل 0

 ا د 1 اهاقدس انهكسفلا
 ع

 اتنمأآ كروز نأ الآ شيبعلا كيف

 د95 ل

 ىجركامو 0 نبك َض انتداعك
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 فلا "م خنس

 نهتتو ةيواعم دنع هللا كيبع ملاذ ةينامثعلا ىف ىلا كلذ لثم

 مدق «ىلع لتق املف مع ىلع لتق ىتح هعم لزي رثو نيقص هعم
 ءالوه اي هل لاقف ةنتفلا ىف فخ دق نمو هناوخا أت ةفوكلا

 ةيواعم رما نم ناكف مأشلاب انك هلازتعا هعفني !دحا ىرا ام

 ” ديكو. كيك: قع رسما نم ناكو موقلا دل كايهف* كيكو تلاع

 مكرماأ 6١ 5 مكرذع ا!وعلخان * ءايشألا اننكمت نأ ءالوه اي لاقف

 ءٍباه ةيواعم تام املف «كلذ 4 ىلع نيقتلي اوناكف ىقتلنس اولاق

 نيا /فصنذ اشيرف * ىرا ام لاق ريبزلا نبا ةدنف ىف جيهلا كلذ

 اولاقف سراف ةثام عبس هعم ناكف ةليبق ّلك عيلخ هانأت رئارللا ءانبا

 ةيواعم ىب ديزي تامو دايز ىب هللا ديبع بره اًملف «كرمأب انرم

 و نينيع ىنذل حبصلا نبب دق هنايتفل ركلا نب هللا كيبع لق
 ناطلسلل لبا نم مّدق الم عدي ملف نثادملا ىلا خت «متئش اذاف
 راليق هكل ن 3 لق مث هباكتا ةيطعأو هءاطع هنم ذنخأت هذخا الا

 لبق ءاطع اولّجعت نكلو هوبجوتسا دق +لاملا اذه ىف ذ فوكلاب *

 ا مث لاملا نم ضبق امب ةعارب لالا بحاصل بتك رث ءافلس و

 نارها 2 قوات. ناك 1 نلق* لق «كلذ لثم ىلع روكلا ىصقتي

 ناك ام هللاو ”»سرشألا ىنأب راع ريغل كنا ل لق* راجحتلاو سانلا

 8 0 ء« 00 200. هيلع هللا تاولص. 65) 0 ءغ (ن0 هته. هم«) 0

 66 00 اوكلماخ. 266. م20 اوعلخاف 52. اولعجاف. 42) 0 ء6 (00 طوع

 التم. )801.18 جاو. 2) © 65 607 فوعنت ايشرف» ى)

 0 128ركاخعر 2207. 11, 255 (1110ةصقر ه0. 82014وو 11,1. 2 © أ

 (م ءاطعو. 2) (00 هفوكلاب لاملا اذه ىف, 0 ءفوكلا» !قكه قا 0

 ع( ( له نتلقف. 42 0 ع6 (00 ةصوع#. نم. 7 0 ء 00 لاقف.
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 “م ذئس او

 جراوخل نا هربخإ بعصم ىلا بتكف ةرصبلا ىلع

 لصرملا ىلع وهو بلهملا ىلا ثععبف بّلهملا الأ هل سيل هناو زاوقألا
 ميعاربا هلمع ىلا ثعبو مثيلا هريسملاو جراوكل لاتقب هرمأف ةريزملو
 راسو .سانلا ءبكتناو ةرضبلا مدلك ,ىح بلهملا ءاجم ةرتشألا نا

 :قالوسب اوقتلا ىتح هيلا اولبقأو يراوكل وحن هجون رث ٌبحا نمي
 ضعب عقني* ال سانلا مآ, لاتق كشا رهشا ةينامث اهب اولتنقان

 © ضعب نع عضعب كصي هام برضلاو ىعطلا 5 نم ضعبل

 ىلا ترد نلف

 ماشلاب ىيدشلا طحقلا ناك ةنسلا هذه ىفو رفعج وبا لاق

 © وزغلا ىلع هناكش نم اوردقي مث ىتح

 ن تي
 اهب اتشو نيطلا نانطب اهوهسف لحولا رثكف اهب اورطمف ىيرسنف .٠
 © فشمد ىلا ءاهنم فرصنا مت كلم لا دبع

 ءركلا ىب هللا ديبع لتق اهيفو

 15 هكيشاتسع ا نظفلد رج

 نأ. دعا“ نب يلع نع كتح نب نع نع ريعز نب دج /ىور
 الضفو احالص هموق رايخ نم .الجر ناك ركلا ىب هللا قيبع

 ةيواعمو و ىلع نيب مييهلا ياهو نامثع لتق املف اداهتجاو ةالصو

 ىلا يرن ءاتيم هنرصنألو نامتع بحأ ىلا ملعيل هللا ,نا امأ لق

 0 ىلع ةيواعم ىلا عمسم ىب. كلام يرخو ةيواعم عم ناكف مأشلا
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 ن0 0000-7

 ليبلا نم سانلا هيلا عيجن هيلا انب جرخا نتيبصأو تققو بناج

 00 0 تسال دع ىبس يعصر ربعك همحب مل يف
 اوتوي نا نم نونمآ «مو عركسع ىف* جحبصف عنايار ىلع حبصا
 نع مل اولخأت «عوبراضض ةهبناج ىف عيلع اوُدشف مكسع يف

 | يمل وحلا ني ريما ىلإ ااوهتنا ,ىح نكسعلا : دجوو
 هوعيابف ©«ئرطق ىلا ةقرازألا تزاكئاو لتق ىتح لئاقف هباككا نم

 ءاش ام 2كسع نم باصا كقو هتنيدم لخد ىنتح باتع ءاجو

 ىف لوين ىتح ءاجن هلتاقي نا ديري هنأ هرثا ىف ىرطق ءاجو

 لاقف هءاج ىرطقل انيع نأ جراوخل معزنف «روحاملا نب ريبزلا ركسع
 اوداقو ياحش تانب اوبكر نا موقلا ءالوه نا لوقي ءاباتع تعمس *دو

 اًملف اوقبي نا ىرحلابف ىرخأ ادعو اضرا مويلا اولزنو لاههص تانب
 لق فن وبا لاق 2 #4مالخو بعنف /جرخ ايرطق كلذ غلب
 اشم دغلا نم ىرطق ىلا انجرخ ٍهعم ناكو 0 ريهز وبا

 مث لق* هب ديعلا رخآ ناكف هللاو اولحتراف لق فويسلاب نيتلصم

 نتعبتجا ىتح اهب ماقأف نامرك ةيحا ىلأ و ىنح قرط بهذ 5

 ىتح#* لبقا رث ىوقو لاما ىتجاو ضرألا لكأو ةريثك عومج هيلا
 جذي ىلا طشان بعش نم بخ هنا مث ناهبضأ ضرا ىف 2ضذخا

 ريبزلا نب بعسصمل لماع ةعيبر نا نب ثراملو ؛زاوغألا ضرأب ؛ ماقأ
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 "غم ةنس الا

 ب « نولوقي عيدانت كلذ نعت ةقرارألا تذخأو كوول هولخدأف

 هللاو هللا ءادعا اب ءهنودانيف ةرارهلا ةريره وبا لعف ام هللا ءادعا

 خيلع يرخ رق ئردد نأ ةيرف وبا تيلي وأ نط كن د

 0 5 0 دعت هللاو اما هللا 0 ب 5 ل م

 امذا كحكو هباكتإ ىل 20 لحاع ها وهو 2 ع 2

 نوفتنت نيبح مكّمأب مكقعا ام هللا ءادعا اب لاقف نظف انلا نونعي

 يلع نماقا جراوشل نا رق «مكريصم .اهيلاو مكمأ كدتت» امنا اهني

 جباصأو راصلل جيلع ٌقتشاو عتعطأ تدفنو هعارك كله ىتح ارهْشَأ

 1 رت هيلع ىنثأو هللا ديحن ءاقرو ىب باتع ماعدف ىيدشلا كهل

 نورت 4دق ام كيل نم مكباصا دق هنف سانلا اهيا دعب اما لاق

 هوخا نجف :عشارتف .ىلع ؛:مذكدحا:توع نأ الا ىقي نأ هلك

 الف وه توه مث كلذ نع فعضي نا ىرخابو عاطتسا نا هنفديف

 ليلقلاب متنا ام هللاوف هللا اوقذاف هيلع ىلصي الو هنفدي نم دك

 !5 مكنأو رصملا لها ناسفل مكيف ع ناو مودع ىلع عتكوش نوهت نيذلا

 ةويح -مكبو (موقلا ءالوسا'ىلا انا اوجرخلأ كنم متنا نم هال

 نم هودع ىلآ ىشمي نأ مكنم لجر عيطنتسي 2 نأ لبق ةوسقو

 هتءاج ىل ةأرمأ نم عنتج نا لجر عيطتسي ال نا ليقو يح

 جريتقدص نا وجرأل ىلا هللاوف «قدصو ربصو هسفن نع لجر لتاقف

 هر لك نم سانلا كادانف « هيلع مكرهظي نأو غب هللا مكرفظي نأ

 2 © 61 0 نوبلوقيو. 6) ©7 ©0 ءك( عا راوفلاو 2ك 11013353:
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 50و ا ا

 رثو علتاقي لو مقنع «فرصنا ناهبصَأ ىلا اوعقوو ةفوكلا ضرا نم
 0 جب هقزو نب باّتعب اولزن ىتح اوضمو لاتق عنيبو هنيب نكي
 ىلع اوكشو عقطي ملف ءعلناقف ميلا جوخ هورصاحو هيلع اوماقأف

 ةذمعط ذتموي ناهبصا تناكو 2 ةنيدملا اولخد * ىنح هباكتا

 اباتع اهيلع ثعبف ريبؤلا نب بعصم نب ةحلط نب ليعامال#
 باب ىلع ملئاقيف مايا لك ىف هيلا رخ ذخأو باّتع مهل ربصف
 باتتع عم ناكو «ةراجكاو باّشنلاو لبنلاب ريسلا نم نيمريو ةنيدملا

 عم جرخج ناكف عيوش «نب ةريرغ وبا هل لاقي تومرصح نم لجر
 /ليقبو هيلع لمك ناكف اءاجش ناكو باتتع

 ٍرارَهْلا ةربرغ ىبأ كش راثلا بالك اي َنْووَت فيك
 راوشألاو زوحاملا ىبأ نيباي راهنلاو ليدللاب مكره

 رامضملا ىلع ,ىج ىرت فيك
 جراوخل نم لجر هل نمك هلوق نم جراوخل ىلع كلذ لاط ايلف

 عنصي ناك امك عنصف موي تاذ جرخث لالع نب 8ةكيبع هنا نونظي
 هبرضف لالحم نب ةديبع :هبلع لمح ذا ليقي ناك امك ليقيو ؛5
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 4م خخنس فل

 نب ثراحلل لق وعسل نب ميفاربا 1عراذ نا .ىتاحجل كلك ول

 كغيجاف بلكألا ءالوه ىلا ربعا ىىد سانلا ىعم ٌبحنا ةعيبز قا

 نب ديزيو خجراخ نب ءامعأو ىعبر نب تندد لاقف ذعاسلا ماسوورب

 ريمألا دنلا ملصا ريمع نب هديحنو ثرادألا نس د* دمحو ثراممل

 5 «ةرتشألا نب ميعاربا اردسح جنأكو * لاق أجبت ال اويهفايلف قعد

 رصللا لا ةعامج نأ اوأرف ةارصلا رسج ىلا اوهتنا اي ةقرازألا نأ

 هنا رق سيحتف ثراخمل كلذ منتغاو رسلل اوعطق جيلا اوجرخ كف

 لوا اف دبع ءام”لاق رث كيلحا ماو دلل كمت سافلال لكل

 افاد ءاهب نىعطلا مث* جامرلا © عارشا رق * لينلاب ايمرلا لانقلا

 نسحا دق لاقف لجر هيلا ماقف لق هلك كلذ رخآ ةلسلا مث

 رجلا اذهو اذه عنصن ام ىتح نكلو ةفصلا هللا هكلصا ويمألا

 انبا وبعا: رق ناكاابك معيلح رسلل' اذن يم انوهع, نيبو انك
 رسسع رث ىيعأت سجلات رمأق' «دّبصت ام هيف كيريس هللا نان هيلا

 1: ىنح نوملسملا ءاجو ىئادملا ىلا اوهننا ىتح اوراطف يلا سانلا

 ادارط نيملسملل اليخ تدراطف مهل ليخ تءاجو نىئادملا ىلا اوهتنا

 نا نب ثراخل و هعبنتاف اهنم اوجرخ عنا رث رسِأل دنع افيعض

 ضرأ نم ٍعجرخيل فالآ ةتس ىف فنخم نب ناّمرلا دبع ةعيبر

 اوجرخ اذا ىتح هعبتأت 2 الخ ةرصبلا ضرا ىف اوعقو !ناذ ةفوكلا
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 افي

 بأ “م خنس

 دنع هريوج اهل لاقي ةيرقب ناكو ممل هب ناك عيبسلا نم الجر
 هوذخأف هَتيرق جراوشل كتاف ديزي ىب كامس يدب ناكو ةراوخلا

 ىلولسلا عيمبونا ىبأ ُ مسعزو اعيلنقف ةكمفا أبىدقف هننبأ اوذخاو

 نأ مالسالا لحا اي مهل ليقت تناك اهناو كيزي مأ هتنبا مسأ نأ

 طق تفرشت الو تعلطت الو ةىل ةاج تيذآ الو طق ةشحاف

 تطقس مث ىنذ ام ىنذ ام ىدانت «تذخأف اهيلتقيل اهيمّقف

 عيبرلا وبا لق مهفايسأب اهيرعطق مث ةتيم وا اهيلع «اًيشغم

 فقنروكلا لما نم ةينارصن اهل متظ ثيدلل اذهب ىنتتدح

 نب. سنوي ىنتلتح فنخ وبا لق «نلنق 2نيح اهعم ناك

 مهعم كيزد نب كاهسبي تءاج ةقرازالا نأ هيبأ نع ناكسا ل

 سانلا ةعايج ىارف انيكسع لبقتساف لاق ةارصلا ىلع اوفشا ىنح

 ثيبخ ليلق مهناف مهيلا اوربعأ هتوص عفريو انيداني ذخأف مهترثكو

 ناك املف لق هيلا رظنن ىكانو هيبلصو هقنع كلذ كنع اوبرضف

 ولق.. «ءانفدف هانلزنأف ىلل نم لجنرو انا هيلا /تربع ليللا
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 كم الئس بنا

 ميعاربا هيلا بثوف امايا اهب ماقأف ةليضنلا لون ىتح هاّدك ٌنكي*

 انيلا راس هناف دعب امأ لق مث هيلع ىنتأو هللا دمحن رتّشَألا نبا

 ليبسلا فيخاو دولوملاو ةأرماو لجلا لنفي 8 ةيقب دل 55---

 دبع 0 0 رب 0 0 هيلا انب ضيناف داليلا 0

 1 اا قر قه 00 ركشألا نيا هب هملك امم

 ءاولاقف هب أوزجر اكريبس

 0 0 ل 30 اديان

 سس يشي

 /ءاهيلا ىهننا لقو ةارصلا قف امري ةرشع ةعصب ىف الا ةارصلا

 ماتا ىق هنأب نويعلا مهتنا الف «لويخل لئثاوأر ودعلا عئالط

 سانلا تخأو سانلا نيبو مهنيب رسلخل اوعطق مصملا لها ةعامج

 نوزجرب

 :: اسمك .افاّبدو قييم *: نيب اسلم ؟ًريِلَس راسا هبقلا نأ

 نأ هيبأ نع قاض ىبا نب"سنوي ىتكذحو فينخت هك
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 هم "1م خنس

 هاجن ميرك فير-طغ لد

 قبو نيذكازلا نيمدقملا ىم

 فتخكم 3 لق هدب 0 ىللاتأ

 د 0 20

 ةبحرل د هلالآ كيقتكا تيلقف

 قراشملا ب 5 للا يل ىسلصو

 ةدكي كفا اووع ا هللا احن

 قراوبلا تاعمالل ا وسعد مثو

 انميعز 0| يحمل اولجاف اولوت

 فياصضننلا قزاسملا يي اقح عسر 1

 ادد ليراعتح انيإ نعم :كدنأد

 1 يوصل هوس 0

 فقئاقحكلا دنع ءاجيقلا ىحت اة

 يحل كاقفا قنا نينا دف 1

 رفا وضنلاو قدرألا هللا نبع نب ةردح ىنثتخ تيكا 1

 ثراكلا نا ةدهينربخا مهلك * ٍجيِدَح نب ليصفو ئسبعلا جلاص
 جوخا هل اولقو هيلا اوحاصف ةنقوللا لكما إلا !تفغوير "باتت لصا

 وهو جرخت هةيقب هل تسيل 4انيلع لظا دق انل ودع اذه ناف#

 2 22غ فقول. 6) 0 ء6 (060 اعيمج أوربخا. ) © 61 660
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 910 م وا

 باود اورجأتسا رث جتاحارج اوبصعو ءاملا نم اضعب ٍهضعب ىقسف
 ةنبا عاورلا ىنتتدح فنخ وبا ةلق ««ةفوللا وحن «اولبقا مق*

 09 دب

 2انعو اهنع# برهو انيلا اهاقلا انيثغ اًملف هتنبا دعم تدناكو*

 5 الو ةفرعت هاما ءانعم» ناك لتجتت نم تكا ناكدطق الجر انا 1

 نسب نيزر وهو اننيب عرص ىتح اننود لثات انيشغ امل انفرعي

 يف كله هنا مق انلصاويو انروزي كلذ دعب /ناكو ىركبلا لكوتلملا

 «نيحاصلا دابعلا نم ناكو بارعالا هنترو تناكف ٍاكحلا ةراما

 10 ىلع فنخت نب ركب ابأ ثدعد ناك رمبولا نب بعصم نأ دمع نع

 هرقأ 9 مت ماصقأ * زذعبب ذخعيبر ل ىسب ترام مد املف لاعلا نانسا

 نئثادملا يراوذل تمدق املف ةيناثلا ةنسلا هليع ىلع و كلذ دعب *

 خرللاب 7 «بقاذ قاوم نب ج مناص اهيياع عخنم زخداصع هبلا اوحرس

 وبا لتقف يراودل تلونو ركب وبا لونف اولزانت مق ةعاس هلتاقف

 15 همود نم لجرو لاعج ا سب ناكترلا ديعو لوم را ركب

 نم نطب ىف ىقرابلا سادرم مو قارس 2لاقف هباحتا رئاس مزهناو

 دزالا

 قراوسط.لا مههس هلل موفقا اك هلا

 ها ىدحاب ىتئاجلا ثّدحللو
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 اذهب

 اثاي

 بنك "ام خنس

 ةعيبرل كلو ما اولتقف سانلا ىف مهفايسأ اوعضوف طاباس ىلا اولبقأف

 تمذاكو ىدألا مصاع نب كيزي ىنا ةنبا ةنادب اولنقو «لجان ىبا

 فييسلاب اهوشغ ةاماف سانلا ليجا نم تناكو نآرقلا تأرق دق

 مكحيو ءاسنلا نولتقي اوناك لاجرلا نأب متعمب لع مكحو تلا
 كلج الو ارض مكب كيري الو الي مكيلا طسبي ال نم « نولتقت

 ريع ماصخلا 3 قيفو هنلحلا» ىف اشتي نم 26 اعفذ هسفنل

 لاقف اهويتكرت مكنأ ول مهنم لجر لقو اهولتقآ مهضعب لاقف نيبم
 ا تنتتفاو 4ترفك سق * هللا رمدفإ ا 0 هو

 ىنادمهلا جيرش نب سابا تنب عاوولا اهيدي نيبو اهيلع اءلجو
 فيسلاب اهسأر « ىلع اهيبرضف* اهيلع اولمحن اهَمأل اهيخا ةنبأ و 3 ْة . 2
 ضرألا ىلا اعيبج اتطقسف عاورلا سأ, فيسلا 111

 نب ركب نم لجر /مهنم عرصو هيلتق دق مهنا نوري مو هنع
 ميغ و تحي را اروبا كلتا كوع وو قاوراا 4 اللين كلاود
 خرداس قافأو 2# كجان نب ةعيبر كلو 11 ديزي 7ىنأ تسنب عتيد

 95) (]3' كحلتر (060 6( 266غ قىحانتو (ب رجا: 6 طخ 11 6
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 “كم ةخنس مه

 ةضرأ را تعطت دك كك هللا لكيبع 0 ىب رمع* ىأر املف

 ريبزلا نب بعصم هدل اهلمتك ال نأ ىشخ ةرصبلا ىلا ةةذهجوتم

 اهنم اوجرخ 2نيح 2دجوف ناجرأ ىلا ىتح اعرسم عراتثآ ىف ومشف

 ركسعف يرخن عهلابقا ءابعصم مغلبو زاوفألا ءّلبق نيهجيتم

 5 نأ .ىع ىيغا :ىشلا ام !ىردا ام /هللاو "لق ربكلا رحال 1

 مل 00 سيلك 0 ماينوأو .رهش ..لسك .ى .ةققازرا ميل

 د هلت ول 0 ا 0 هتدحماف زدتلعا نيعطقا دحر

 0 ميزك الو: رذعلا_ليبقم قيبع رافتلا ناك, ناو ىدنع ك ردا :
 زاومالا اولرن ىتح زوحاملا ىب ريبزلا هيلعو راوشل تليقاو «لعفلا

 نب* بعصم ىنأو خرثا ىف هللا ديبع نب رممع نأ قنويع قاف

 هللا دبخ ما 0, ف ماقف 3 اف مصبلا نم 7 لق 0

 15 9 انوحع ىلا انب اوضهنأ نيتكوشلا نيناه نيب اهيف مكعوقو

 ذخا مت ىخوج صرا هب عطق ىنتح علب راسف «دحاو هجو نم

 اهبو ,نقاحلا نع 2 ىتتح ةلجد ئطاش مزل مث تاناورهنلا ىلع

 نئادملا لها ىلع ةراغلا أونشف ىراؤغلا ةخبكان ىب كتوم نب مدرك

 مدرك برهو ىلابتل ” نورقبيو لاجرلاو ءاسنلاو نادلولا نولتقي

 ه) 0م. هدصص. 000. )8  2ء. هك © دهيجوم. 2 4) © عا 00 هد
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 نوزع "ا ل

 سرافب هللا كيبع نب رع ىلع زوحاملا ىب ريبزلا عم ةقرازالا
 انْيِب ارفط هب رفظ هنا رق !ديدش التنق جلتاقف ريباسب جيقلف

 ةيماح لع ةنأك ةاوبهتو ىلتق «ريثك جنيب. نكي رث هنأ ريغ

 ميش ىتدخ فنك وذأ لاق «« ةكرعم ا كلذ ىلع أوكرت لقو

 هللا ديبع نب ومع باتك ةءارق عمسال ىلا لاق ةرصبلاب ىكلل ة

 هحلصا ريمألا ربخا ىلاف دعب اما ميحرلا ناجرلا هللا مسب

 ايفا تعبقاو قيدلا نم كقره_ قالا اق رارألا كيقلا ىلا هللا

 لاتقلا ّدشا راهنلا نم ةعاس نييلسملاب جتلتاقف هللا نم ىده ريغب

 مهنم هللا لتقف هقاتكا انكنمو عرابدأو هعهوجو برض هللا نا مث

 اذه قاتك ريمألا ىلا نيبتكف نارسخ ىلا لكو رسخو باخ نم

 نااذللا |, 6823ج منا وجرا وعلا بلط  ى .ىئسرف رهط ىلع انأو

 مهلئاقف ناتسمط ةرطنق ىلع مهيقل ىتح مهيلا راسف رخطصا

 ناتسيط ةرطنق اوعطقف مهب رفط هنا مث هنبا لنقو !ديدش الاتق

 / اوربنجأ ىنخح انهنتي اوماقاف نامركو ناهبصأ قنمازومح ل اوعفترأو 15

 اهبو سرافب اورم ىنتتحح اولبقا مهنا مث اورثكو اودعتساو اووقو

 ريغ نم هضرأ اوعطقف رمعم ىب هللا ديبع نب رمع

 ناجرأ ىلع اوجرخ م روباس ىلع اوذخا هيف ناك ىنلا هجولا

 2] 0 ريبكو 600 ريبك٠ 6) 0 ءا (0 اوبك رف (©1 دوبهدو) ةوبه رو.

 ء) 0 ءا: 00 200. رمعم نب. ه) © عتيوخ, 0- 2 11
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 0 نول

 8 ىملسلا مزاخ نب هللا دبع ناسارخ ىلع ناكو

 نوتسو نامت 28 تت كتلاخد مسن

 ه ةليللل رومالا * نم اهيف ناك اع ربخلا ركذ

 5 قارعلا 6ىلا ابعصم هاخا هللا ىبع نر نم ناك ام كلذ 3 ىف

 هىلا .ابعصم هاخا هللا ىيع در يف ببسلا «انركذ كقو* اريما

 بعصم ثعب اريما اهيلع هدر املو هايأ هلزع دعب اريمأ قارعلا

 نب ثراحخل
 © اهيلا راصف لرعلا كعب اريمأ قارعلا ىلا

 0 ىنح قاوعلا ىلا سرا نم ةقرازألا عجرم ناك نسل هدف مر

 « ىتادملا اولخدو ةفوللا برق ىلآ اوراص

 فاوعلا اد 0 ريسمو ما نعاربت وكد

 هعجرم ةرصبلاب أحب هنا كلذو اريمأ ةفوللا ىلع ةعيبر ىأ

 نتقحلل ةقرازالا تناكو اريما سرف ىلع رمعم ىب هللا ديبع نب رع هّجو

 ,زاوعألاب ه بلهملا مهب عقوأ ام دعب ناهبصأ ىحاونو نامركو سراغب

 اهيجاونو. لضوملا ىلا ءمجتوو, هجولا كيلذ ندع ب ليلا صخس م7

 تطخاا سراف ىللع رمعم ىب هللا ديبع ىب معو اهيلع ًالماع

 4) 2ء6 تادحالا. 4) 1 0 كا 00 م:ةعءع0. رفعج ىبأ ل

 (0 هد>. انقواتع 20 76253 اهيلا راصف 1. 9. 40 ه6 00 ىلع. 2 ©

 ها (ن0 ركذ (ةزع: وقتل 152120 12 © عاد هأيأ  ركذ 112 60
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 بدل" 4+ زنس

 ريبولا ىبأ ىلا تيخألا ةربكا ةيدَكي نأ رشب ب زيوعلا كيعي

 اللا نبعل ىقنع ىذلا ةزجو .لق ابعصم تيعي نا هلاسو كلذب

 رع ىقدح  «ىنيرحبلاب ةيدحنلا لاثق ىلع ىتيللا ريمع نبا

 اذه لييعخا رج نيبزلا نبا ليخ انمل لق نمح ىب ىلع اند لق

 تكعلن ال لاقف عيسم نب كلام هل ضرعف اذ صبلا لام نم اريتك و

 ءاطعلا ه«رمعم نب* كيبع نب هللا ديبع هل نمضصف انتايطعأب رخ

 لاما كلذ عدوأت ةنيدملا ىتأو هابا كرتف لاملب ةزح صخشو قكف

 ريبزلا ىبا ملعو هل ىفوذ هعدوا ناك ايدوهي الا هب اوبهذف اللجر

 «صكنف ناورم ىنب هب ىفابا نا تدرا هللا هدعبا لاقف عنص اب

 بعصم رمأ ىف فنخ# أ نع ركذ هناذف كمح نب ماشه اماو* م

 ةصقلا هذه ريغ اهيلا هايا هدرو ةرصبلا نع هايا هيخا لزعو

 اهب ماتا ةفوكلا ىلع رهظ اهل ابعصم نا ىبسارلا قاخملا 5 ىبا

 كثىكف نزح هدنبأ ثعبو هللا دبع اهنع هلوع ةرصبلا نع الوزعم ةنس

 ا فوصنا ر كلا رسمأ نم غرف ع ايبعصم نأ لبق * « ةرصبلا

 لقو ءلق ةعيبر ىلا نب هللا دبع نب تراخل ةفوكلا ىّلوو ةرصبلا

 © ةرصبلاو ةفوكلا كلم راتخملا بعصم لتق ايل رع نب ديس

 ءلماع ناكو ريبزولا ى بت للا "ةيع ةنسلا لاما ق3 سانلاب حو

 لماعلا ىف رهسلا لغا فالعخا تركذ ىكقو 0 بعصم ةفوكلا ىلع وم

 دوعسم نب ةبناع نب هللا دبع ةفوكلا ءاضق ىلع ناكو ةرصبلا 0ع

 20 62 00 028:١ 2) 010ه ها 200 ركذو. 12عام 710 مب نتدح

 ند ءأ تح” 26) ( هدص.. -2) ٠0 1100 انعصق,



 "ب نس وأ

 تضعب لاقف كلذ ىف رمألا ناك فيكو ءاهنع هايا هلرع ببس ىف

 رن لق ىيحم :ىبوىلع ىتدحا لقارعا هب .ىتدح ا ام كلذ

 ذكتساو راتخملا ىلا اهنم راس ىت> ةرصبلا ىلع بعصملا لني

 رث راتخملا لتقف رمعَم ىب هللا كيبع ىب ةدللا كيبع* ةرصبلا ىلع

 ة نم هيلا رذتعاو هدنع هسبحو .- ريبزلا ىب هللا دبع ىلا كفو

 0: ى كلور درج ند ىفكاو ء ىرحأ كنا ملعأل ىلا هللاو لقو هلزع

 ىسوم ايا لزع نيبح رماع نب هللا دبع ىف نامثع ىأر ءهيف تيار

 ديح نب ىلع ىنتلح لق ريع ىنتححو «هالوو / قعشألا

 انايحا دوج اطلخم ايخس اداوج ناكو ايلاو ةرصبلا ةزج ملق لق

 10 ترهظف هلثم عنج ال ام انايحأ عنميو مكلي ايش علي ال ىتح

 ةرصبلا ضيف ىلا اممي بكر مهنا لاقيف* و فعضو ةفخ ةرصبلاب هنم 0

 املف ةقيص جنيفكيل هب اوقفر نأ ريدغلا اذه نا لاق أر اًملف ظ

 /اذه تيار دق لاقف ارزاج هقفاوف هيلا بكر كلذ دعب ناك

 ءام اذه نأ فنخألا هل لاقف هيفكي ىل نأ #تننطو موي تاذ

 ؛ة لاق اهلبج ف املف زاوغألا ىل 2نصضخشو «انع ضيغي ات 07

 ىلا ثعبو 28 ناعقيعق لبخل ىهسف ةّكمب عضومل ن .راعقيبعق اذه

 هلتقف ميرضف هفيسب ديلا ماقف هب اطباق جارخاب هتكاساف  ءاشت اد

 !ىنثّدح لاق رع ىتدحح . .«ريمألا 05 لحل اما ننحالا 1

 مهو رهظ 'ام: :ةنم .هطو ةرصبلاب ,ةرج .طلخ اهل لف تبت 00
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 او 4 فس

 راتخملا مرتو نم « همابشأو سيق نب ديعس نب ناكرلا دبع نبا

 لاقف ناسح نب رذنم مد اولاقو ةبض تجحضو علتقا
 هتريشع ىلا كيدي ىف لجر لك عفدا ريمألا اهيا وحلا ىب هللا

 ٍقنع انب ىنغ الو مهانلتق كقف انولتق اونك نا جهناذ هب هيلع نمت

 انماتيأل جاف جيلاوم ىلا كيدي ىف نيذلا انديبع 0 انروغت ىف و

 دق جنا ىلاوملا ءاوم ٌلتقأو علاعا ىلا ة غنودري انئافعضو انلمارأو

 ١ اهلا لاكو عصا ككضيصف ؛ جكش ّلقو ربك ءمظعو فك ادب

 رمأف « عب 0 هتيصعف دايز ىئدارا دق لاق ركب ابي ىرت ام

 ىدسألا ةبقع لاقف فالا ةتس اوناكو اواتقف اعيمج موقلاب بعصم
 انيفتكم 955 ديعلا عم امبص فالالا ةتاس 3 52

 انيثطاولل هريط اًلوْلَذ ارسج ئطبكلا ةمذ متلعج
 مانينثاخ لوأب ,مهدبعب /ار انعم :هنيش ايفا انو

 00 اد اد يرفيصررلا نقرأ فق
 ةرشع عبرأل نس نيتاسو عبس نبأ وجو ليق امبذ راتخملا النو

 1 ا غلا اىلف «4 ةنس 78 3 ناضم 000

 © خةوكلاب اأو ةينيمزأو ناجيبرّذاو يح 0 لع ةرفص كنا

 نب بعصم هاا ريبيؤلا نسب هللا دبع لوع خنسلا هذه و

 فلتخاف اهيلا هللا ىبع نب ةزمحح هنباب ثعبو ةرصبلا نع ريبؤلا
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 4ب زكئس ور

 اولغو ىق هباككا اذاو ىحا هدنع سيلو راتخملا جبصأو اركبتتا

 خفوكلا ورصق ليخد ىتح امرهنم ر انخلا فرصناف بعصم باد“ ىف

 رانخضملا | 50 ملف ايلاف اوفقوف أوكاصأ نواح انخكملا باكصكا ءاهن

 رود ىف اونو برهلا قاسطا نم 1 نم برهش 0 لق اولاقف

 5 لتاقب نم اودع ل فلا ةبنايق رصقلا 0 عانم هجونو ةخفوكللا

 راتخملا باكا ناكو هعم اولخدحف رصقلا ىف راتخملا اودجوو جب

 رصقلاب طاحا ىتح جيصأ نيح بعصم ليبقأو « ثعشألا نب نيك

 مدل لك رانخملا ميلا جر رهشأ خعبرأ © هرصاحإ بعصم ماقأف

 1١ ىنع- هيلع ردقي الو كحاو هجو 20نم ةفوكلا قوس ىف علتاقيف

 بلطي رصقلا ف نم, تعب هزاتخمللا لت املد “رابخللا رش

 ديكح ىلع ولون اهلق ءيكح 0 اولون ىنتح بعصم ىأف نامألا

 لاق «مجعلا نم ©ئاسو كلذ وحن وا ةثام عبس برعلا نم لشق

 هيّلكف برعلا كرتيو مجعلا لتقي نا بعصم دارا اوجرخ اًملف

 15 لنفن دقد كناو رصنلا وجون تك اذه نىبد 0 / اولاقف رم نم

 6 عقنعأ برضف هملقف دحاو هنيدو برعشلا كرننتو مكعلا

 قبح: نب ىلع امد لاق ايست نب رع 0 0 رفعج وبا لاق *

 نيحلا ب وصل :ىف هباحصا * بعصم رواش راقخملا لتق امل لاق

 نيكو تعش نب نيك نب نامرلا دبع لاقف هيكد ىلع اولون

 2) 6 ه6 600 ةليللا كلك 83 كتعضصم كاكح) نم<ك ت) 2ك هس

 6) 1ع. هيصاخت» ) 26 3:7 2) 0 ك 60 هدكلا رب لنا كلا

 مه 8ر6 اك 10 27ه متتحلا كر 26 دا



 00 «ب زخنس

 (ارلا ارسلت لع رند الكا كسا هحنا هللا .اولق لع .ىككلا

 ناعتساو كيبعلا ىلا لام كلذ كنعف هنع اوقرفتق لاق هنم هنعم»

 م هيف فلاخ انركذ ام ضعب ةكديبع ىنا نب * راتخملا ربخ

 دنع ريبزلا نبال فالخل رهظا امنا راتخملا نأ معرف هبخ انركذو

 هيلا هريسم هغلبف هيلا 0 ب نا وعلا بعصم مودق

 لاقو راّذملاب هىقاوب نأ هرمأو «ىلجبلا 10 ني ءبلا كثمحعي

 الحر نأ, لبق هنآ راتخملا كلذ لاق امناو لاق ؛ راذملاب جتنفلا 7

 ناك امناو وه هنأ نظف ميظع ميدف راكملاب هيلع حنفي فيقت نم
 كا - 2 35 ١

 « ثدعيتيالا نسب نارلا دبع هلانق 3 فسوب نب جاجاحلل ك.لذ 0

 معمج ىلا ريسي نأ ىطبلل ادابع هتمدقم بحاص بعصم رمأو

 بلاط ىبا نب زيفع نب هللا قص هعم ملقتو مدقتف رامخملا

 ارسهن كلانع رفحو تارفلا طش ىلع نييرصبلا رهن بعصم لزسنو

 يف راتخاملا بمخو لاق 4«2كلذ لجا نم* نييرصبلا رهت ىمسف

 هوفاوف دعم نمو بعصم فحز يب نكي ىييصاولا يرشفا»و

 نحربي .ال ١) ىسما , ىيح هباككا ىلا قاس ةيبعت ىلع ليبللا عم

 هومتعم» اذاف دمت اب ىداني ايدانم عمسي ىتح هفقوم مكنم حا

 باّدك هللاو ءاذه راتخملا باكا نم مهقلا نم لجر لاقف اولجأت
 اذأ ىنح راتخملا ليماف “ بعبصمل ا للا ةدنعيم نمو زاكأاو هللا لل

 بعصم ىلع اول رث كيج اب ىدانف ايدانم رما رمقلا علطوم

 ىتح جنولتاقي اولازي ملف هركسع هولخدأت /ةومزهف هباكعأو

 3 0 تال 60 ككن]. ١١ 2) 2 مات: ١ 0)2 6660 ا. 2)

 هورفح ١ عي هورفحح نيذلا. 6( 126+, 08 7 0378 كومو هش



 4 فس ناخب

 لنا نب ىلع لق خويشلا ىأ تلق ئيشلا ىف كلوق ام لاقف هيلا

 ىناسلو ىبلقو ىرصبو ىتهسب هبحا ىلا ةدهشا «ىلا تلق بلاط

 انرسف ه ىلاسلو ىبلقو ىرصبو ىنهسب هضغبأ ىفأ كدهشا انأو لاق*

 انامز لاق وأ نينس كلذ دعب ثكمذف انقرتئاف ةثوكلا انلخد ىنح

 : 4 مقصتي متعم لجر لخد ذا مظعألا نجسملا ىفل ىلا مث لق

 2 نم فا 0 ري © ملف رظني لرب * ملف فلشل هوجو

 نيا نم اولاقف مهعم تسلجن :تلوكف مهيلا سلف نادم

 ه«ب انتّثج هاذ امف اولق مكيبن تيب لها دنع نم لاق تلبقأ

 ادذغف ادعوم دغلا «نم ”دعوف كلذ عضوم اذه سيل لاق

 !0 صايصر نم عباض هلفسأ ىف هعم ابانك جرخا دق 0 تودغو

 نعم كنك ل نا ناكو هأرقا مالغ اب مل لاقف مالغ 1

 كيبع نأ نب راتخملل باتك اذه ميحبلا ناجرلا هللا مسب الغلا

 موقلا 'غرفتساف !للكو' ؟قكفا عب اما قمح الآ" ىضوا هل 0

 7-0 تعلق موقلا فيفي ىدح كباتك عفرأ مالغ اب لاقف ءاكبلا

 15 ىتصصقق 'ىتكانلا رهظب اذه ءىنكردا حقل * هللاب حهشا هانا ناد

 نيبو ديح لآ نع اطيبثت الأ هللاو تيبأ اولاقف هتصق عيلع

 مكرساا ذا نادوم داخ مكلق لاق * فحاصلا ىاقش لقعتل

 مع بلاط قا ني* لها نما ىلع هك قنذأ فس 01

 اهققش ام هللاوف فحاصللا 1 نامتع 0-0 , لوقي 586

 هو لثم اهيف كتلمعل اهتيلو ولو دمحم باكا انم اَلَم نع الا

 ©) 0 ه6 00 هذه. ١ 6)' 2ءغ كدا. 2 60211 126 )2 0١

 حفصتف». 9 6 ىنكردال. /) 26[ تلف. 6 605



 نر 4 نس

 تعطقو اقوزنابأ نا مهتأك

 ل 6[ عب اوزاف ريف يسلم

 ةرسح ل نم ماوقألا نكت يملا

 06 ةدومكام نيدلا فيا نم

 اكتب تاماعتلا :تالفاعغلا نم ٍ

 لا تشيلاو | ناثهبلاو دمكللا نيف

 20 سُأبلاو لققلا ةّباَتك انيلع

 ٌبجحلا ىفو لاجحلا ىف فافعلا نفو

 هيلو ايل دانس نسيد ىلع

 برق ل .البعا ركت مل نتيضم مارك 0

 ةيذب يورَخ ال تافَخلا نم
 بنجلا اقراج ىلع ىغبت ء«ةئميالم

 انخلا ام ردت ملو ىبرقلا ىن راجلا الو
61 

 ةيح ىهو تنفك ذأ اهل تيبكحاع 1

 3 2 43 - 6. - ع

 بكاعلا بجاعأ نم برطخلا اذه نأ الأ

 نب ميعاربا ىنتكح لق ىلصوملا برح نب ىلع نع تثلاح

 منيب سيح * امن لق صوخألا ىا ءىخا ىبا* ٌيفنلل ناميلس

 ويسا انآ انيب لاق ةلفغ نب كيوس ىع دثرم ىب ةءقلع ىع ناب

 كثفتلف ىقلخ نم هصخمب ىننعطف لجر ىنقحل ذأ فجنلا رهظب وم

 1077 آدزمه:2:1 تاصلخملا. 2) 0000. تايد. 22. هللا باتك انيلع
 ا احاو لثقلا قع ' 2) 0 ةييالبو 2ءا ةمئالو. 4) عا ءوسل. 210 0

 بجت. 0 0 ء4غ(00 ىباوهو (فاان 'ا-خطحندع همد 501هتسمقشد ههه1:32103

 طن وعل ة3[هطدصدطت20ر ١ آناططقطقاتأ , 220. 1255. و , 7 1). رث) 0 عا 00 هات



 41 خياس نا

 دع ىقل ابيعصم نا فسي نب دكيحن ىتثّدحو فنخ# وبا لاق

 لاقف بعصم كيخا نبا انأ 58) لاقو هيلع مّلسق هويع ىب هللا

 ةادغ ىف ةلبقلا لها نم فالآ ةعبس لتاقلا تنا معن ريع نبأ ةدل

 ةردكَس ةرقك اوناك مهنا بعصم لاقف نعطتسا ام شع ةدحاو

 اكن كيلا, تارك نم 0 مهتكح تيلاضق اولا .هللاو ع: نيا لاقف

 تباث نب ناس نب نامرلا دبع نب كيعس لاقف ه ءاًقرَس كلذ

 كلذ .ىف

 دا ابتلا زود الامل كاكا سلا

 تشسكلاو نيكلا ىن نامعنلا هنفا لدقب

 1 ةريقاس لد تاَذ ةاستف رجح

 ايصبسنملاو جني كانلاو ع دبا يدب

 4م اسم ا عهبحق ليهم نسم ةرسهسطسم

 ٌبقحلا فلاس نك :نيكلا يفر توفلا عونم

 يصنو ىفطصيلا ىبنلا ٌليلَخ

 ؛ نكت مديمكتنلاو "يثرحبلا .ىف هبحاصو

 ب ديوس كتانملا 0 يواسأ

 ثيل نسا اوكمم جدا
 :ميعحن همتاتلا 2تنانف د

 ب كالا :ىودكلاو لدا نيالا وظف

 2) © ء 06200: تاطخل + ىنبت ٠ 5) 10ه 0و مما 77120 0

 ناتدع طقع ؟ءوتتاتطخالا“ 1150116 20 7623 نينلصم خةزالأ 23 لوءمو

 46) 1ء[. رهطم. 6) © ع6 00 برضلاو.
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 دون 4ب نس

 نجسلا ىلا بعصم اهعفرف نيحناصلا هللا دابع نم !ديع ناك نأ

 0 يا و وسار ا كوع
 ةمتعلا دعب ةفيللاو ةريلل نيب اهجرخأف اهلئقاف اهجِرْخَأ نأ *

 ا را ا سا اج

 الا نانا اذ تلا طاشلا» عم. نيكي رات يطل جدا دلل ميث 5

 نبا :نامعنلا -ىنج: نابأ وهو راصنألا .ضعب انيذ ميس اه شعلااو

 | 0 وسلا بلو هينازلا بار نا لقوا دطلا ة هانأف ريشب

 001 ةتفلطم نمل ناءةلاقك تعمم ىلا: .ةعقرا ىنح ةمولف ةكنيلي

 ا اول نيعصم لاق تحا هلل ييشي ملك لقق, نيا ةداهغ

 3 نوشرغلا عيب ىنأ نب رمع لاقف “اعبظنف أرمأ ىأر دهناف ىنغلا 0

 1 ولم ع تع

 2) () عا (20 01. ( 012723 لييذلا كب رطمو (11د 4س 7). . 6) (ن

 نأ 270 هلراممتم 11, ., !طاده604 11, 229 (ع0. 801. 11, 1.11,

 1101311530 هما“, ©) 572826 بتتاضصلا مظعار 1100 رئابللا مظعأ و

 1125. م20 بئاجاعلا 22266 بيجاعالا 4) #2782 ةداغ ءاربح

 طيعور ليبطع ةذاغ ءانسح : ع2 ءانفتت 21210134 5 ع7

 ليطع. 6) ؟ 7242 «6 1105. الطابر 1125. م20 اذكه نتلنق 22عأ اهولنق

 املظ. رك) 2772 «: 0106. بنذ. ى) ' 752 «أ !1ةق. تايناغلا و 1:23 0

 27ةيرشكار 1٠١ ها. 810ه. ةهسص. 2. 0(  2!1ءأا تايناعلا (2) 2. «. تايناغلا,



 4ي خذس نوع

 ناورم نب كلملا دبع هيلا بتكو «مالسلاو كقع وأ دهع نم

 هلها رمألا اوعزات»و ىدهلا ةمئا ىلع اوزتنا ريبزلا لآ ناف دعب اما

 ءوسلا ةرثاد لعاجو مهنم كمي هللاو « مارتل تيب 5 اودخأو *

 5ئتبجأو 24نتلبق ناف ههيبن ةنس ىلاو هللا ىلا كوعدا ةىناو ٍغيلع

 كينذب عضوا قلع لل يبت و تييقبا نى ل را
 ىف جراشتساو باتللا مرقد هباحكتا اطدف لق «هقاثيمو هللا دهع

 علل للقف ريبزلا نبا ليقي لثقو كلمل دبع ليقي لئاقف ىلا
 ةليبق سيل ىلتو /كلذب ىل فيك#* مأشلا لها عبقا ىبيأرو

 0 ىرصم و لعأو قريشع كراتب تسلو اهترتو دقو الآ ماشلا نكست

 هلبع ىلا بّلهملا ثعب :هلابقا ابعصم غلب املف 7بعصم ىلا لبقأت
 فنخم وبا لك «تارفبلا ىلع بّلهملا لزن ىتلا ةنسلا ظ4و
 يني تباث مأ كل. تعب بعضال ناد ييعتمل يقلي إ 0
 نب نامعفلا. .ىتتني ةرمع.كلو راتكللا هأرها يبجنتج ند ع

 اة راتخملا يف نالوقت ام امهل لاقف ةراتخملا ةأرما كو ىراصنألا * ريشب

 نولوقت ام آلا هيف. لوقن ام .:«ليقن قا .انيسع ام. سبات مأ تلاقت
 هيلع هللا ةير تلاقف ةريع اماو ىبهذا اهل اولاقف 7مننا هيف *

 «) © « 00 الج ملل اوذخاو. 2 0)42 © 00 ىف. 2 © 4
 ملسو هيلع هللا ىلص. 42) 0 ء[ (0© تلبقا. 6) © ع (© © و.
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 2 0 « 00 200. ديلا. 4 0 ىهف. 0 هك 00 هذه ىفو (ةذنع)
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 2ع. مدتناام 1222 51 رمشب. ,0) () ءا (ن0 200. ديف. #) 0

 عا (ن0 هيف متنا.



 كرر 4ي تمن

 ىتح ىكلذ ىلع لزي ملف لجاسملا «بنج ىلا ديدح رامسيب

 فك اولق هذه ام لاقف اهيلا رظنف فسوي نب يجمل مدق

 رق* ناوسلاو لابلل ىلع هلايع بعصم كثعبو “ اهعرنب رمأف رانخملا

 تننا نا هل لوقيو هتعاط ىلا وعدي رتشألا نبا ءىلا بتك ةدنا

 تبلغ امو ليخل ةنعأو مأشنلا كلف ىتعاط ىف تلخدو ىنتبجا 5

 كابتغ غثتكو اطلس ربيولا لآل ماد ام 0 برغم ا ضرأ نم هيلع

 نأ ليقيو هتعاط ىلا وعدي مديلا ماشلا نم ناورم نب كلملا

 هباكحا ميعاربا اعدف « قارعلا كلف ىتعاط ىف تلخدو ىننبجا ثنا

 لاقو كلملا دبع ةعاط ىف لخدت مضعب لاقف نورت ام لاقف

 ول كاذ رتشألا نبا لاقف هتعاط ىف ريبزلا ىبا عم لخدت عاضعب 0

 كثعبت. ملتشلا لها ءاسور الو دا نب هللا كيبع تبصا ىكا ره

 ارْشَم ىرضنمم لقا ىلع راتخا نا ٍبحأ ال ىلا عم كلملا للبع

 دل قكتخحا ةففخم ى با لكا ١ كافاطلاب ديلا لشق لبقأ نأ

 امأ هبفو وتشألا نبأ « ىلع مدق بعصم باتك نا ىبلكلا بانج ؛5

 واوناذ ىيذلا هتغيشو باّذكلا راتخملا لثق دق هللا ناف كعب

 ىو هيبن ةنسو هللا باتك ىلا كوعلن اناو ركسلاب 7 اوداكو رفللاب

 بكل ناف ىلا ٌلبقأف كلذ ىلا تبجا ناف نينموملا ريما ةغيب

 رببولا لآ ناطلس ىقبو تيقب ام ماهلك  برغملا ضراو ةربزمل ضرا

 ©) 0 غ6 00 بناج. 0)65 ©6200 ةئاو. 6) 0 ءا (00 256: ميهاربأ.

 هر هلك 288:07 60 ع« برعغلا (5ء01 مدتن]1م ةمأكد ءانقصح 0 أ

 0م ةىتطدصغ برغملار. ) 0 ءا (نه 200. هيلا. رك 0 ءا (ن0 هدم.

 مي) 0 اونان, 00 اونا. 2#) 0 ©[ (60 ءاملع اوتاكو. 2) 0 برعلا.



 4ب خنس نا

 ىلا كتمّدقم انلعجا انأتقت ال ريبزلا ىباي هعبجأب دودانف التقي

 اذا ىنغ ادغ اتع ئكباخكأب الو كب ام هللاوف !ادغ مأشلا لعا

 قب انرفط ناو «ملت عقر ىتح لَقْقُت ل انلتق ناف مكودع متيقل
 لاقف ةماعلا ىضر عبتو يلع نأ ؛كعم يلو ةنللا ككلذا نإ

 : عترما ىلا ةءالوه عم لتقأ ال نأ كيلا ىتجاح نا ىلسملا ريجب
 متقف قرصعف امك اوتو ىتح اولئاقيف مفايسأب اوجرخ نا
 فور وبأ هىنتّدح لق نأ *ىنثّذحو فنخ وبا لق  «لتقف

 ريبؤلا نباب ريبؤلا نب بعصمل لق نارمن نب ديعس نب رفاسم نا
 4 اربص نيملسملا نم ةمأ نتلنق دقو هيلع تمدق اذا هلل ليقت ام

 1 /اسفن لتقت ال نا ءجهئامد ىف قلل ناكف *قئامد ىف كربكح

 مكنم لاجي ةكع ايلعك انك": ناك تلتف نيفتاريغب تلم

 نالا وناتيفو انتيقي' ليسس اواخو م انلتق ئَم ةذع اولتقأف

 أدحاو ابوي مكبرحو انبرح نم انطوم اودهشي مف ريتك لاجر

 عيتسي ملف «ليبسلا نونمويو حارخل نوبجج داوسلاو لابخل ىف اوناك
 1ةذكس سرح ىلع اليل اوجرخإ نأ مترما اممق هللا حبق لاقف هل

 ىنولك ىتح ىنوصعف انرئاشعب فحالن رق مدرطنف ككسلا هذه نم

 الل“ اوتوجما نا هاويأو :عضوأو داو. صقل تالا تيلسا 00

 قف * مدقف مئامدب ىمد طّلخ# ال نا كلأسا ان كيبعلا ةنيم

 ترمس رث* تعطقف ةراتخملا فكب رما بعصملا نا مث 8 ٌةيحان

 © © ك (©0 كلا 2) © ك 66 0 موقلا. 2) 26 ها ل

 4) 0 ءهع(نم هدم 2010و 00: هنا( 020.77 رثزا 0 عا 60 ا

 ى) © ءك ©6060 كك فل 6 © ك ©0 لكتفف دطحلت هه 2

 هللا همحر. 2 © 606 ترمسو,.



 00 4 ةخنس

 ناكو مكعم ةويح نم ىلا بحا ىاكصا عم تو*أ لقو لزني نا

 هللا دبع نب ريجب لقو “لت نميف لتقف يرخأت سيق هل لاقي
 قنم هعمو بعصم هب ىتأ نيح مل ىلرم ناك لاقبو* ىلْسُملا
 كالتنبأو راسالاب انالتنبا ت00 ويكرم ىلا رد نع وملك نا

 هطاغس..ىرخألاو هللا ىضر اهادحا ناتلرنم ةاهو اّنع وفعت نب

 نبآي صاصقلا نمأي مل بقاع نمو ازع هدازو هنع هللا افع افع نم

 «نإف املّيَد الو ارت انّسَلِو مكنلم ىلعو مكتلبق لقا نت ريبزلا
 ااضخأو ا .رآ امأف 00 لك نيج انناوعل انغلاخ

 اديب لحما لتشققا امكو اوعيتجا مث 0-0 اوفلخخا * كقف 0

 متكلم دقو اويمتجاو اوحلطصا رث ءاولتتقاو اوفلتخا * ىقف جنيب
 ىتح هيك ليقلا اذهب لاز اف اوفعأت ردق دقو ماوحجسأت

 دبع ماقف مليبس ىلخ نا دارأو بصق مل, قرف سانلا متل قر

 نباي انرتخأ مليبس , ىلخ# لاقف عّشألا نب محم نب ناجرلا
 نب كيعس نب ناجرلا دبع نب ديح بتوو جرتخا وا ريبزلا 5

 فارشاو نادجب نم ةثام سمخو ىنأ #لتق لاقف ىناديهلا سيق

 عفاوجأ ىف قرقرش انوامدو عليبس ىلخ رث ةرصملا لعأو* ةريشعلا
 لجر مانم بيصأ ناك تيب لعأو مق لك بئثوو متخا وا انتنخا

 رما كلذ ريبزلا نب بعصم ىار املف «ليقلا اذه نم اون اولاقف
 2) 2866. نمت ' 2) 0 © (06 اه.2) 4 2>ءغ نان, © ناب, 0 ءا ن0

 امناو. 4) 0 ع6 (00 اوفلتخاو اولنتقا, 0 اوفلتخا. 6) © ه6 00

 اوفلتخاو ابلنتقأ. رك 06 ةنصئ3, م. 112, 13. م0 0 ع 00

 ىلختا. /) 0 ءغ 00 اولتق. 2 0 ©( 00 رصم او.



 4 خنس 0

 دارق نب هللا كديبع بلطو نيصحلا ندب دابع ىلا ىمشيلا دادي

 :نمازتلا نإ. كلذو دج غلف دير لتاقيب اعيش واحد ا اك

 ريف اثرتكم وجرخأو هفيس اوذخأف هيلع اولخد ام دعب هتكردا

 ٍلوقي وهو ناجرلا دبع هب

 ءايمألا لوفتاكي جيفنلاب نا ماركسا عرار نأ شكل ت7

 اريبنت أورسِذأو اومغر لف

 هوملق * اذ ىلع كثعبشلا نب نيج نب ناجرلا نيعع. لاكقف

5200000 

 بلطف اغيرش ناكو ىمشل داكش نىسب هللا دبعب ةرمو «هلتقب

 ابعص» قف ريمألا هيف ملكي ىنح هسبك نا دابع ىلا ناجرلا دبع

 هاف هلئقأت داذش ىب هللا دبع ىلا عفحدت نا بحا ىنا لاقف

 ليقي دايع ناكف هقنع برضغ هدذخا هءاج املف هب هل رمأذ رأثلا نم

 15 «لفقذ كريبغ ىلا هتعفدل هلنثق كيرت امنا ككنا نتسلع ول هللاو اما

 لمع نباب ا « هلييس ىلختف حبق هملكت ىكنأ كيسرسح ىنللو

 ىلظا دقو ملتح لجر وهو داكش همسا اذاو داكش نب هللا

 اولخن مالغ وه امنا ال اولاقف كردأ لح هنع اوفشكا لاقف ةونب

 ضرعي نأ بعصم ىلا بلط دق كيعس نب دوسألا ناكو © هليبس

 9 ىنأت نامألا هيلع ضرعف هات هل هكر لون ناف نامألا هيخا ىلع

 ©) 0 كغ (00 هوملقف. 0) 0 هان. ن113ع 1ع 5601111114111 15011

 20 7202 لنق نميخ ب. 11 2



 يب 7 م

 اولاقف مكيلا جرخأو ىقونمؤوتا هل لاقف الجر رشع ةعستا ىف جرخن
 هفيسب براضف !دبا ىسفن ىف مكمكحا ال هلاقف مكلل ىلع الا ال

 0١ وعياتيا نأ ويا نيح ةباضعأل قك ناك دقو «لشنق ىتح

 افعض الأ اودادزت رث تلتقف هيلا تجرخ انا اذا هعم رخل

 وقرتو حق نيذلا مكوادعا بتو مكح ىلع متلزن نإف الذو :
 مكضعبو لتقيف ىرأت هلنع اذه مكسعبل نم لجر لك لاقف
 هيرب انلمعو راتتخملا انْعْطَأ انتيل اب نولوفتف صعب عراصم ىلأ رظني
 نإو امارك ْمْهُم رفظلا رأطخأ نا متنك ىتم متجرخ مكنا ولو
 متنأ هتريشع هيلع تلينتشا هتريشع ىف لخدف براه مكنم برو

 لق ؛«لق امك ناكف صضرألا رهظ ىلع ْنَم لذا ةعاسلا هذه !دغ
 هلتق موديلا نينايزلا عضوم دنع لتق راتخاملا نأ سانلا معزو

 اذارط رخآلاو ةقرط اهبدحا ىجلي ناوخا ةفينخ ىنب نم نالجر
 دغلا نم ناك املو 2«ةفينح ىنب نم ةجاجد ىب هللا كبع انبا

 ناك دق* مرق اب ىلسملا هللا دبع نب ريجع لق ةراتخملا لتق نم
 )00 | د ان ووتعطاا ولا ىلرلاب  مكيلع' رانا سما ' مكبس

 | اكمل اوجرخف منغلا حيت انك متكذ مقلا :مكح ىلع متلزن
 ناك نم اذهب انرما كقل اولاقو © هوصعف امارك اوتومن ىتح اولئاقف

 نكمأت «ىكعيطن نكنفا هانيصعف كنم انل مصْنأو اندنع عوُطأ

 نب دابع «بعصم ميلا ثعبف مك ىلع اولزنو هسفنا نم ميقلا
 نب هللا دبع | صفأو نيفنكم ةغجرخإا وه ناكف ىطبلل نيصحلا 0

 2) ©) ع2 60 للقت , 22):© 2005 هلأ دميحر. )6  2660 هت. )0

 هع (60 أاوصعخ. 6) 0 © (00 بعصللا,



 «ب زئنس لإني

 اذا ةفوللا ىلع

 3 ٠

 اًملف رصقلا ىف هيبا عم ناكف !دمح هايسف امالغ هل تدلوف

 هتفيلخ ناكو ىرعشألا كلم نب بتاسلا يف الجر

 تنب ةرمع هنت تناكو نئادملا ىلا بخ

 راتخملا يرخ اّملو «كرتف اًيبص دجو رصقلا ىف ْنِم ذخأو هوبا لت
 5 لق « ىرت اذ اف كل ىارلا لاق* ىرن اذ ام بئاسلل لاق رصقلا نم

 امنا نا قمحا كحو «لق ىبري هللا لب لق ىري هللا ما ىزا انا
 ثنييلرو راجعا ىلع ىرعلا 00 با تايار ١ فبرعلا» نمد لج ا انإ

 نود !نكالا ملف ءاشلا  لقعا»

 عدحأك ©« تنكف دالبلا هذه تذخأف برعلا لاجر نم ةدحا

 ا! منع تماث ذا 000 دنا كروي 0 لقا 5 تبلط ىف خا 1

 ناورمو خماميلا لكم ىرتنا ةدكت

 و هلل نإ لمح ين هن نعت م ناتي ىلا
 حم

 ع

 اساسي سس

 15 9 . تلا

 قيط لا ام رمأب ميمهلا * ى هع ثرسح نأ كا ا

 قفُشلاو سينلا لوك ةويحلا 1ملغ اَعم ناعبجل تانطوراس ل

 المركمو دحام 00 فسد اما
 ع

 6( 0 ه6 (060 لحاو. 6) 0 ءا (ن0 1257. اهيف.

 قولا هكلهت نَميِف كل «ةوسأ وأ و 1-1

 2) 266( ءا © هر

 2)* 07067 لزب د , 10)2 66 06. رك هام قرولا - لاقف

 اص ج87 )01 كوةكسن, 2111 2 1 م أرب 2) ل

 ومهأ ىلا رومالا» /2) ك7. ك5 42577 7-2 نجح 110 7

 كتيقبو 007 فيست (2)و 261: فسد“ 7) 20 اقوسأو . 5ع أك

93 

 511117 0( 200 كلب.
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 نوكأ “ب خلس

 ةبض ىنب نم الجر نا مث «ىلجعلا نايح ىب تارف راد ىلع

 «ناداكت هالجر تناك مضمض نب ىيجك هل لاقي ةرصبلا لها ىم

 ةبيغأو لاجرلل ءىش لتقا ناكو هلوط نم بكر اذا ضرألا ناطخ#

 هل تيثي الف راتخملا باككا ةىلع لمكج فخأف هوأر اذا دنع

 ىلع ةبرض هيضف هيلع لمح راتخملا هب رصبو هديص ديص لجر
0 .. 2 5-2 - 0 4 

 ءارمالا كلن نأ مث «انيم رخو دسار فكاقو هتهبج راطاف هنيهبج

 ةقاط ماب هباكعأل نكت ملف بناج لك نم اولبقا سوورلا كلتو
 راتخملا هل لاقف راصخلا هيلع كتشاف هيف اوناكف رصقلا اولخدف

 ىتح لتاقنلف انب هاولزنأ افعض آلا مكديزي ال راصتل نا مكحجو

 نأ متومتقدص نا سيب انا ام هللاو انلتك نح نا امارك لستُ
 ال هللاوف انا اما راتخملا هل لاقف اوزجتعو اوفعضف هللا مكرصني

 6 ىب هللا _نبع* نر .اًملو :ىسفن ىف غيكحا الو. ىديب .ىطعأ

 رصقلا نم ىّلدت راتخملا ديري ام بهو نا نب ةريبع نب ةدعج

 نا مث «2دنع /ىبتخأت هناوخا ىم سانأب فحلف «لبكب ؛5

 فعضلا هباكا نم ىار ىيح مدقلا ىلا جورخلاب عمزا راتخملا

 | ل تيتب اتيباث مآ دتأزما ىلا لسرأف :لشفلا "نم: هباصتأب ام .قارو

 طنحتو لستغاف ريثك بيطب هيلا تلسرأف ٌىرازغلا بكنج ىبا

 «) 2ء6. ع6 0 داكت. 5) 0 ءا 00 ىنعا يلع 6 0 © 00

 اولزنآف. 20 أك ©0 هنن 201666102. رصقلا نم ليبحا

 7) 0 ©( 00 ىفتخاف.



 “كي خنس ناغنم

 نصقلا نم راتكملا باحصا نم هيلع فيا نَم هباكصا ىمرَي

 نمو تسنا نم اهل لق الا رصقلا نم ابيرق ةأرما ىقلي ال ناكو

 نييمابشلل :ةوسقتلاة شلك جود قيردكتلا يديم اهات

 ماعطلا نأو بعصم ىلا نير تعي رصقلا ىف نهجاوزا نيب ركاشو

 5 سيف نب وخز ثعبو «نىهل ضرعي مثلو بعصم نهدرف « نهعمل

 نب هللا كيبع ثعبو باودلا ىركن ثيح ىيدادلل دنع لنف

 ناكرلا دبع نب كّمحم ثعبو ةلالب راد دنع هفقوم ناكف وخلا
 بشوح ثعبو هيبأ راد لنع هفقوم ناكف سيف ىب كيعس نبأ

 ةميذج ىنب ةكس مف كنع نييرصبلا قاقزر دنع فقوف كيزيب ىبا

 لون ىتح ريسي بّهملا ءاجو ةيزَخ نب نسا ىنب نم كلام نبا

 لبق نم فنخ نب ناجرلا دبع ءاجو 08 سينخ جوس ءراهج

 لعاو ةقوللا لحهأ «بابش نم سانا* قوسلا ردتباو «ةياقسلا راد

 مل سيلو نوحيصي اوذخأت برخاب مّلع مل سيل رامغا ةرصبلا
 هللاوباما ملاعق, زامخملا هيلع فرقت, ةسْوَدا نبي هَمْنَو ىط 1
 اذ نريع ام اًميظع نيتيرقلا ىم ناك ةموكب و قريعي ىنلا نا ول

 ةغئاطل لاقف يف عمطف جراشتناو 1 عتعيمو 8 هقفنبو عاب رصبو اهب

 لجر ىتثام نموكأ 8 عنم هعم* جيرخن ىجم اوجرخأ هباكعا نم

 2) (00 عا 2عغ. نهعم. 6) 26عام 011.23 هفقوم - ثيح نيدادخا

 كنعو ( 020. 7672 لالب - كيبع كتعبو. 2 © 66 6 راهحر

 60 6 6 راهج 4) 165 2ءا. ءأ (ن.ز (00 شيبحر 0 سيح.

 6) 9 06 نم بابس. ١ 27) (0) ا 00 0055 2 0 ىنوريعد, 0

 ىقريعدو 0 ىننيبعت. 72) 0 ءا 00 هده. 2) 0 كا 00 عقتعيعبو.
 6 12ع+ نعوم عانم» 029 مانم».



 ادد «4ب خنس

 اعجار وكي مث ةمركع راد ىلا ىهتني ىتح هاهيبكج هليخ ءارول

 تيار اببرلو نييدئاصلا ةنابجع ميقحلي ىتح مدرطيف هليخو وه
 ةاماو نيببضيف نيءاقسلاو ءاقسلا تذخا دق هللا ديبع ليخ

 امل نيرانيدلاو رانيدلا ةيوارلاب هنوطعي اوناك نأ ءاملاب هنونأي اوناك

 الانق .اولتاقف هباحتأو وه يرخ امير راتخملا ناكو *دهجل نم عباصا 5
 ةراجأب تيمر الا ليخ هل يرخس ال نناكو هعهل ةياكن الو* افيعض
 سانلا يلع أيتجاو رذقلا ءاملا يلع بَصِيو تديبلا قوف نم
 اهلزنم نم يرخت ةأرملا تناكف هئاسن نم 2اهلضفا عشياعم نتناكف

 ديرت امناك يرضنف هيلع تفحتلا دق ءاملو فطللاو ماعطلا اهعم

 اهل ةبارق تاذ روزتو اهلها نت ءاهنأكو ةالصلل مظعألا كجسملا

 اهيبجو اهجوز ىلع تلختف اهل يف رصقلا نم تند اذاف

 هل لاقف هباحصأو بعصملا غلب كلذ ناو هفّطَلو هبارشو هماعطب

 نم جينأب نم عنمت ينح مبورد ٍغيلع لعجا ابرج ناكو باهملا

 ناكو «ديف اوتو ىتح عنصح ىف 8 ٍغعدتو مئانبأو و عيلعا

 رث رثبلا ءام نم اوقتسا 2جاصق ىف شطعلا هيلع كنشا اذا ميقلا 45

 ناكف هنم اوببشيف هعط ريغيل هيف بصف لسعب رانخملا هل رما

 نم اوبرنقاف :باكحا رمأ ابعصم نأ 2 « متكا ىورب اه اضيا كلذ

 دجسسم دنع لين ىتح :ىطبحلا نيصحلا ىب دابع ءاجن رصقلا

 ىتحو موز ىنب دحاسم ىلا ىهتذي ىتح مشق امبر ناكو ةنيهج

 ©) 0 6 (060 اهنصح 0) © عا ©60 © ف 052 2ءاءأ 6 مرضا

 نل) © اهرتكا. 6) 2ءاب اهناك ول. ري © ابوريض» 2) © كك

 600 ملعا. 2) 0 ءن0وب.عأ فيا 20 ا 660 ىلظنمل , 7. 511م1. 17], 31212.6٠



 4+ ذخئس ! لالا

 هللا مرقه تسةدسم“ لاق .لققا"تعشللا | نيد وبتكا نكي د 3

 ريمألا اهيا كيبل لق بّلهم اب لق رث كيعب ريغ راس رث اًديح
 لتق ىق بلاط نا ىب ىلع ىب هللا كيبع نا تملع .له لق

 احلا :نمنم# ناكا هنأ نما بلعصملا لق نوجا هيلا! انو دلل انآ لذ

 5 نك امم ءىشب فحا انسفنا لعجت ال رق فلا 0 0

 هنأ معزي نم هلنق امنا لق هال لق* هلتق نم ىردتا ةدنم هيف

 مث لق «هنوفرعي و دولتق لق هنأ اما 4ةعيش هيبأل*

 كيع ثععبو ةداملاو ءامللا هنع عطقف كلا لؤن ىتح ىصضم

 نامرلا دبع ثعبو ةسانكلا لزنف ثعشُلا زج قسم قون ناكرلا

 '"دبعل لق ناك دقو عيبسلا ةنابج ىلا ميلس ىب* فنخ# نبا

 لقا هد هللورا تالف ابزل  كياكت فكان 5

 ىيع كيف هل ناك ىم اما نيقنص سانلا تدجو هللا ككلصا

 الو هعديل نكي ملف راتخملا ىأر ىري ناك نم امأو كيلا يرخ

 «تقدص لق تمدق ىتح ىتيب ربا ملف و هيلع اًذحا* رثويل

 عطقي ناك ءالوه ّلكف ةدنك ةنابج ىلا نيصحلا ىب دابع ثعبو

 رخر ثعبو «راتخملا رصق ىف ©و ةذأملاو املا هباحتأو راتخملا 7 ىع

 ةنابج ىلا ركلا نب هللا كيبع ثعبو دارم ةنابج ىلا سيق نبا
 لق ٍْمِيِدَخ نب ليضف ىنتّدحو فنخ وبا لق ««نييدحئاصلا

 راتخملا ليخ باتا داطيل هناو رحلا نب هللا ديبع تيار كقل

 د« دناو هليخ نت مهليخ تيار امْيرلو نيّيدئاصلا ةنابج ىف علتاقي

 6 0 كك 6 منقلص, 6) 0, 60 كك © 051 2 26 كك 6 هش

 2) 0" ء050012ييالو ةعبش دل( 06) © ك 6 هيض ١> ير 26 5

 ىي) 0: 00 !دحلا بلغ. 12010 66غ 6 لع



 كولر "ب ذنس

 لاكلل لآ :اوجيخلف دعب ءامأ انععيش: خم ةقوللاب أه ىلا "قلع
 نينموملا نود نم اوذضتت الو ارسو ةينالع هللا اوركذاف دجاسملاو

 نيباذكلا مكنيد ىلع اورذحاف مكسفنا ىلع متيشخ ناف ٌةَناَطِب

 فّلَكلا نم دحا سيل هناف ءاعدلاو مايصلاو ةالسلا اورو

 ” اك اتبع سفن لكون هللا ناش املا اًعفَت او اص دحأل َكِلْبَي ه
 37 2 52 -ه# 6 0-6 2

 | ا وج ره ةللاوخ ىرخأ ووو ةرزاو ورك 3و ينيكو

 ةرييصح دا هفيننخ ويا لاق «ه مكيلع مالسلاو نيبلفاغلا

 دنف تيب نم بخ هافون نب ةدهللا دبع نا* هللا دبع نبا

 ىلع اوجرخأف ءادعألا ةيزهب ءاضقلا لزنو “اهلا 4تعفرت «اعبرألا

 ىلع برض لاتقلل سانلا ىقتلا املف يرخت « اروح ىلا هللا مسا

 كيرش نب هللا دبع «هدهيقلو نيمرهنم سانلا عجرو ةبرض ههجو

 انا فون مىبآي انل معرت ملا هل لاقف هتلاقم عمم دقو ىدهنلا

 ثيبثيو هاَشي ام هللأ وحبي و هللا باتك ىف ترق اموا لق عمزهنس دن
 3 5 -ك 5 كلا 72326 5

 نمب ريسي لبقا بعصل ا جيصأ املخ لاق ««« بانذلا مأ هدنعو

 مهب ذخأف ةقوللا لعأ نم هيلا مخ مو ةرصبلا لحأ نم دعم

 هانفأ.ام احتف هل اي بلهملا هل لاقف بتهلاب ريف ةَخَّبَسلا وكن
 دلاا[..لعمسعلهسل

 ©) ظم15غ013ع طحةتعلتت3 0315 7ءد2اطل5ؤ ع اك هئهصم 0عم2022215 027
 داك سلا 1502:5375: 114, 4552: 457767 75.7764 33 251 236
 6) 0, م ع6 © نرسم. 2 2) 0 ء6 (60 آمو6ع» لقو لاق رانخملا نأ"

 01. 0ع ق02113 1طنح 8[ ةنن1 512232 238. ؟.ك, 14. 42) 13 0 ءأ (20 و:

 تبون, 0 تعدو (1؟ه. 1عععدملاتطح تعبت“ 2) 6 0060

 0 061 660 ابا "ير 2ء2500: لخم وع 11 027225 52



 4ب زخئنس ناز

 اهراطخلا ةّقيزرلا هزاحف مهنود نقل كسفن تاطخأف

 ا مساق أ نديبعميبتا لكك
 ارارُعَ ١ ىلابينللا, ريو: انتا ثياوعلا, شنت اهاّعَق 3 0
 هلئقف ريبولا نب بعصم عم أ 000 ناك 6 د ماشهق 2

 دتهملا ماسخلاب هاَخَأ 0 0 ادي للم ا نوم
52-5 

 يد ىدل عيرص هّناف هنع مَلعلا ىغُبَت تْنُك نإف
 محم نابفس هيلِكْتاَف اصب دمنا سلوا ثول 6

 نإ اادعاو ةيصح 5 ىتّدح لق* فتم ل نج ماهمحال

 10 نم لاغ لمك انهت عيتجكج ناك خيطعانلا ةفلكتملا تنب دنع

 يملا مايه تانج ليل كينج وا اهتيير ف يتحد 00
 اًدصتقم ناكو* ٠ ىلع ةعيش نم ةمايق نب ةعافر اهرخا ناكو
 نب « ديزيو ىلدكلا ةللا دبع وبا ناكف  هبحت ال 68 تبناكف

 ربَخو اهولغو نيتأرملا نيتاه ربخ ةيفنخل نبا اربخا دق ليحارش
 ا 2 ىكىدنكلا ثراخخل نأو ىتيللا نيطبلاو ىداومل نيعشلا وأ

 ىسيع ىئأ نب ىيحج /ىنثتح لق* فنخ نأ نع ماشع لاق
 ىلا سيحاش نب ديزي عم بنتك دق ةيفنخل ىبا ناكف لاق

 نب دمحس نم #7ميلا بتكف و ءالبع ميذج * ةفوللاب ةعيشلا

 ه) 26. لنص(, 00 راج 0 راجي )2  0000. نكدحو.

 ه) 0 ء( 00 300. هيلع هللا تاولص. مهر 0 عا (0 تتناكو. 6ه) 00

 كهمتو (560 مو11110 2 ديؤسي ةزدزتء1124), 1123 0 232163

 1نع536 كيز 761 حين, 0عزد0ع ءم26ع. كيري. ر/) ىنتدخ.

 ميز © ك1 6602 /) © ع6 (00 125617. حيف ابانك.



 يال 10

 هاهرابشأ مت تيبش# نأ حج ابسلا ءاقضولا بسفاو انني

 اهراوش 5 فصلا بجععي دق حج اناقلا ؛ليقنم نيكل كسنفأو ابو

 اهناكبأ بوحت ادع اهلا تارّكَبلا بفهاو ايو ْن

 اهرايت رحبلا ىف فذقيف اك نإ ةلجدك هك

 اهراوما كم ىغتبي اذا نرسم اذو نسجل دال

 07 00 موتو 0 ةدلب انا ا 3 - ها ها هس 0 00 © جه

 ا ام كطلةحل يا كف قليضلاو هللا ىح نق

 امهم[ بنفت ننح نقيل كد ليحل - عش نكي

 ءاهاسح نبخسلاب كنأ ر وجسيعلا لرابلا ملْعَت ىقو 0

 اهروف كتجر متناخو مهتيقال ممي ىقسأ ايف
 اهابثأ برضصق وارتع ةاموزسهسم ليصلا  تحاتسألاو

 اهراكاسو ىلاوملا كيلع تعيجاتساو ءارووصخ طقب

 ا

 50 1ص طمممت عتصع 2052114 : ربع كلذكو ع رضلا ّق ىنبللا اياقب وبغلا

 ةرلح نب ثراحلا (00 لقو) لاق هليباقعو ضرملا رابغأو هاياقب ضيمل

 (61ج 8101320 مرسلا وار قل 1101, 226: 27)

 جئانلا نم ىرْذت ال كنا اقرابقأب لّوَشلا عسكت ال
 (ءا. هم شعه ذب 1[' 'ه 1.1.). 2ك ريبك وبا) ريقك وبا ملذهلا لاقو

 ليغم ءادو ةاعسضرم داسفو ةضيخ رب لك نم امربمو

 ه) 0 ه6 (00 اهراتسا من ( 00 مث ») تراس. 6) 0 ع6 00 بصلا.

 6) 2ءا. تنتكف. )42  © هده. (00 270 نذأو ةىتاط. انغ 7106من نذأرإ

 ه) 2« اهراشح. 7# 0 ء6 006 ناخو. ,) 266 دابع.



 4ي خنس اناث

 ام هللاو امأ راتخملا لاقف رصقلا ىلا «كلونم ىلا* فرصناف مهقلا

 ىلع انب اويكرأف اوفرصنا !ذا امأف رصقلا ىنآ نأ كيرا انأو تلون

 دّيحم لتق ىف ىَشْعَألا لاقف «ةرصقلا لخد ىتح ءاجف هللا مسا

 كثعشألا نبا
 00 2 500 ١

 5-2 تيا 00 اهتمراوشع 572 ثول

- - - 

 اعرادكت عمدلاب 0 زروال نا ةام طعس الك

 5 رقي اال نا وسشألا "دبا لدعم نريعلا

 10 انها عمتلاب ل ل ىكبنت لاوصب 3 أو

 اهناجشأو ثالبلا ىكبت 000 ل نيكحام كيلع
 اهراج ايحاطج سمن اذا اك لا كوك تك امو

 »م /اعرادكت. رذخغلا ةبر الو مىتقلا اهيف 00 عقني الو

 انهاضكن تاجا نييف ةاهلّثم ىف ٌديحم تناف*

 اهرابصأ مكشلا نم ليست ةيفدصرم كئاقج 7: لظن

5-526 5 

 1 اهرابغأ 2 ليشكل اذا: 7ففطنتسم) كتئافس ىف ا

 ه) طعغ6 كعك 0 هده. 0 8) 0 هج. ونانذع طلع 56و01 1150116 0
 76:3 مكيلع مالسلاو طا نر 1١ 807 2 ال6 ل

 © © ©« 00 هيداعو. رك 09 منبت, 00 جنكتير 56[. جيهتي.
 ىي) () 66 06 كاتعلا م) 6 اعرادجتت. 2) 81مم طعطصتقا. 12 0

 ءيدمزسم عوانأا ١ 6) لضأ © ءةعدم ١200 ف ظلال هر ©

 حهلكتدا ةعوعسك ةءماتسسسر, نات00 اهطنحعات 00 هم ]2 عمانتل 1ةعازأأو

7 02 



 ايلي 4ب ةئئس

 كيحن لليتق وه ليقي سانلا ضعبف* هباككا ةماعو وه هبناج

 معوت ةالنكو ءبئاج ىلا البتق نارمن وبان نجوو 6« كتحضشالا نبأ

 راتخملا رم املف هلتق ىذلا وه ىدنللا ةءاشأ نب كلملا دبع نأ

 راصنألا مرشعم اب لاق ةالينق ثعشألا نب دي ىلع هباكصا ىف

 فيع#+ تعمسو فنخ# وبا لق «هلنق ىذلا وه داق ىب هللا دبع

 | دا ةطخأ نكاح هلتكلا هلا نوع نا“ مضوي *ىضتنيلا ءورتع نبا
 لتاقف .ذقنم نسب دكيعس باعت فشكناو «هلئق هنا 6 معرب علك

 ال نا ديري وهو لزنو ثبش ةكس مف ىلع راتخملا لتاقو «لنق

 ذئتليل هعم لتقو موقلا هنع فرصنا ىتح هتليل ةّماع لئاقف ربي
 ىدبألا هللا دبع نب مصاع ٍهنم ظافحخل لها نم هباككأ نم لاجر

 * كد 0 يي : 00

 ىنادمهلا و ميد نب رمحاو ىروتلا مق ىلادمهلا مزاخ ىب شابيعو

 راد نا ييبوملا وبا ماس فنا وبا“ لق - - < ىشياغلا+ زق 6

 «ةلاتقلا ٌّكشأ ميلتاقف + وفيس ناد رشعم اب ذئتليل اودانت

 بهذ دق ريمألا اهيا 7 هباكحا دل لاق رانخملا ىع اوقرفت نا املف

 ه) 0 ءغ لم هده. 82) 1[غ2 0ه00.: 5ءع0 صدت 121164: حتتغ كطغ التسمم

 1ث 51556161620115 5دأر 2115 اليغنقت 1 2) © 0 0

 فوع نب ورمع. 4) ( ىشلملا 2060 ع2 6(6 هده. رم( ةصمقبسل

 [لئاقفر, © (70 عا 26[. اولتقفب 60 مياس 67 66 ك1 0

 ناميملس. ى) 0 جدو 600 حيو 2 عاب. جيو د 0 ا (51ء)ز

 7١ دانم13 كلم. 2) 0 ءا(6 ىنتتدح. 2 0 عويفياس 600 عوقباسر

 6 عافوبس. /2) 0 ء[606 لاتق:' 04 © 6و موقلا.



 4ي خنس بآلاب

4 2 3 6 

 ندا نم ىلع لجأ نا ةدعج ىب هللا ىبع ىلا راتخملا

 اتجث بعصملا ىلا اوهتنا ىتح ٍجفشكف ةيلاعلا لهما ىلع ليخ

 سانلا «لزنو همهسأب ىمرف ارارف نكي رثو هيتبكر ىلع بعصملا
 بلهملا ىلا بعصملا ثعبو ةلاق اوزجاحت رث* ةعاس اولتاقف هدنع

 ةام كل ابا ال كاد ددعلا 0 نمسك 0 ىف وهو

 يمك دكا فرقو متنأو «مويلاب ننهي نيالا لنات يف هيك

 نم ىلع ليج ءاوربصأو هللاب اونيعتسأو ءاولجأ مكيلع ام ىقب كقو

 عيفشكف ةركنم ةمطح راتكخملا باكا اويطخ ةركنم ةلج هيلي

 6 مهلا نيفص باد نم ناكو /ىدهنلا وربع نب هللا دبع لاقو

 ل ا

 كلم * ناو «ليمقر.ىحب هفيسي_ جلخ لق بعسل 0 05

 هبكرق هسرفب هللا ىلع وهو /ىدهنلا نارمن هوبا ورع و نبا

 1 فقيرح اهيف 6-5 تناك غلب دل ةفاصقتا راتخملا باكا فسقناو

 انهف لتقأ نر هللاو بوكرلاب عنصا ام بكر نيح كلام لاقف

 3 0 ُ : 8 ع
 لما نيا رئاصبلا لحما نيا ىتيب ىف لتقأ نا نم ىلا بحا

 ركف ءاسملا دنع كلذو الجر نيسيخ نم وك هيلا باثف وبصلا

 ىلا كعشألا نب 3 نطقم ثعشألا ند نارك باككا ل

 0) 110500 ء( 2ع( 76 ء[انرلف كربو. (0 022. 723 خعاس ىهرف»

 ةز 0 كتم اي احنا ار 0 0 4 0 ك0

 © © ع 00 ذمقع. نألا. 7) 0 ىزربلا (2) انا ةانطت2. 2 م) © ء 00
 00. /) 0000. وبأو.



 ؟“ “«4نب خنس

 لق انمايم ايرغم راتخملاو بعسملا نيب لزن ىتح دّيحم ءاجن

 لما سامخا نم سيخ ّلك ىلا ثعب راتخملا كلذ ىار اًملف

 نب كيعس لثاو نب ركب ىلا ثعبف هباككا نم الجر ةرصبلا

 ثعبو ىركبلا عمسم ىب كلام قيلعو هترسيم بحاص ٌققنم

 جيرش نب ناكيرلا دبع رذنملا نب كلام عيلعو سيقلا دبع ىلأ 5

 خيلعو ةيلاعلا لحما ىلل ثعبو هلام تيب ىلع ناكو ىمايشلا

 رق ىثرقلا «ةدعج ىب هللا نبع ىملسلا مثيهلا نب سيق

 رفاسم ىكتعلا وربع نب دايز هيلعو دزألا ىلا ثعبو ىموزخملا

 ٍكيلعو ميمخ ىنب ىلا ثعبو ىطعانلا نارمن نب كيعس نبا
7 7 , - 5 

 افكيم قرعشألا كلام نب بئتاسلا ثعشألا نب ديح ىلا ثعبو

 لمحو ضعب نم ماضعب ائدو سانلا فخحاو تو «هباجا ةيقب ىف

 | ١ قا وكب نول حيرشا: ينم , نا#رلا هيعو. .كقنم. نب كيعس
 رعم نب هللا ديبع نب ريع ةةةيلعو ةرسيملا ىف و سيقلا دبعو

 ققنم نب ديعس ذخأو مهل اوربصو !اذيدش الاتق ةعيبر ماتلناقف 5

 لج فيصناف ىحاو لج اذا ناعلقي ال ميرش نب ناجرلا دبعو

 رظننت ام بلآهملا ىلا بعصملا ثعبف لق ءاعيمج الم امبرو رخآلا
 ناسمخل ناذع ىقلي ام ىرش الا هتلر يي ىلع لمكت نأ

 رزجأل تانك ام ىرعل ىا لاقف كباب لما مييلا لنم

 ثعبو لاق “ ىنصرف ىَزَأ ىنح ةفوللا لفها ةيشخ ءانب دزآلا

 2) 0 ء( 00 دعج (560 مدن]11ص 1632 ةلعج). 85) 00 ء( 2«.

 يلع. 2 0 © 00 0



 4ي ذخنس باله

 اولبقا كق هنا راتخملا غلب املو هتوه ىتح لتاقي نأ هتجاح

 ىلا رظنو نيحليسلا مهب لون ىنح راس رهظلا ىلعو رحبلا ىف هيلا

 رهنو. ةيسدالقلا  رهنو :نيكليسلا رجلتو ةيحلا رهن راهنألا عيتج

 هلك 0 ءام بهذف راهثألا عيت ىلع تارفلا ركسف ه0 فسرب

 5 كلذ او أ, املف نيبطلا ىف ةرصبلا لها نفس كتيقبو راهنألا هذه ىف

 كلذ 1 ىنح ضكوت عليخ تيلبققأو روش ىنفسلا نى 7 اوجرخ

 لبقا راتخملا كلذ ىار املف « ةفوكلا كيص اوديصو هورسكف ركسلا

 نصح ناك دقو ةفوكلا نيبو عنيب لاحو ءارورح لون ىتح جيلا

 ريسي بعصملا ءاجو «راصأل ةّذدع هرصق ىف لخدأو دجاسملاو هرصق

 ,داكش نب هللا دبع ةفوكلا ىلع ليعتسا دقو ءاروركب وهو هيلا

 ىدنكلا ديزي ىب ميلس هننييم ىلع لعج دقو راتخملا هيلا جرخو

 ناكو ىروثلا مث ىلاديهلا نقم نب دبعس هنرسيم 0 ىفنع لعجو*

 ليش ىلع كغبو  ىيقخل اىارق . ىب هللا .دىبع قتموي ةتطرت ل

 و ىدهنلا /وريع نب كلام لاجرلا ىلعو ىدهنلا هللا دبع نب هرم
 15 هترسيم ىلعو ةيفص ىنأ نب تلهذا هتنميم ىلع بعصم لعجو

 نيصحلا قب دانع ليث لي ىميتلا“زمعم : ىف هللا قبح ند

 ىشعي وم لزنو ىركبلا عمسم نب لئاقم لاجرلا ىلعو ىطبخل
 «ثعشألا .نب. يح زفوالا لها لع لعجو خلق هل* انيق اكن

 2) © ءا 660 لكقف“ مز ل09 127 0 ك 06 ةبيرل © 0

 5ع( ا لةعلم كلل ع ف 0 6) 0 فسوم (26 فسويو (

 كس 1آعا. فسوي 71 فسوب (: (2). (14 فسر وهن01 1564

 ري 772171212 ها علو 7. 66 فبنز رح عا لق 12 554 2556211.)

 4) 0 © 060 ىلعو. 4# 0, 060 ءن آش وري رك 0, 60 ءاا1ش

 هللا دلديع. يض 6 ىزوبلا 0901 7( © ع6 66 06



 كراوإ : «ب خنس

 راسعو نرخ نم قاكسا وكلا قالي امب تر كش ىتكلو

 '001 هك دي بضقلا طار ةافقت“ نم حط فخ "بحفل لمقر

 ال ل دي اس

 ه«رهن هل لاقي * رهن ىف اوذخاأف قفسلا ىف سانلا ءافعضو جلاققأو

 إم كاس مل لاقب رسهن ىلا رهنلا كلذ نم اوجرخ ر 8 نا. نرخ 5

 4 ىنثدحو فنخ وبا ءلق ««تارفلا ىلا رهنلا كلذ نم عجرخا

 نوسجرخ اوناك ةرصبلا لعا نأ ىدنكلا ٍجيدخ نب ليصضف

 نولوقيو نفس نورجايف

 سعقلا لاوطلا تايربتزلاو سّلقلا رج بعصملا انّيوع
 عناوخا ىقل ام مجاعألا كلت نم راتخاملا عم نم غلب املف لاق 0

 هذع نولوقي َتَقُك ٌغورد راب نبا ةيسرافلب اولق طيمش نبا عم
 ناجرلا دبع نب ماشح 4 ىنثتلحو فنخ وبا لق «بّذك ةزرملا

 ىنا هللاو لق ىفقثلا ريمع نأ نب ناجرلا دبع نع ئفقثلا
 | رول 38. اوقف امو. ميقلا ةميرعا هنا نيحراتخملا دنت سلاجل

 00 ف لكل .ايلثعا تعفس ام ظلعق ىجبعلا كلاو تدق: لق كلو

 ' ]1 نع الابجرا مسح نالفو "نالفو لئفاك نياو: طيمش با لتقو

 لق سانلا نم ماثنف نم اريخ برللا ىف .ماننم لجبلا ناك اوبيصأ

 قم امو لب توملا نم ام ىل لذقت ةبيصم هللاو ءهذهف هل نلقف

 عراصم اذبح طيمش ىبا ةتيم لثم م نم ىلا بحا اهتوما ةتيم

 بنصي مل نأ هسفن ثلح سنق لجبلا نأ تهل لك * ماركلا م

 دز 9 62068 هناا "2) 6 ذاسرحح و 200 داشرخخ و 0 نا.نر تح. 2

 00: 56353 بتك |ؤبا للقر 1. 22. 42) 0 © ©0060: قف 0 )64 ٠

 د 0 نفر 2 6 6600 قعد توما نأ“

 ثدي



 “4 اخذ كرار#

 الا مويلا لتقلا هراركاسا ىرا ام هللاو لاقف هباككا ىلا وظن رق

 5نتمزهناف تقرتفاف طيمش نبا ةلاجر . ىلع, ليثل «تلامو سموك 3

 ليشكل ىلع نيصخلا ىب داّبع بعصملا ثعبف ءارحصلا تذخأو

 قا عمألا ىو مرسو هقنع ٌبرضاذ هتذخا ريسا امّيا لاقف

 ه:لاقف مور :راتبضملا ناك نع دنوكلا العا .ليخ ني ديس 7

 ال ةرصبلا لها نم خيلع نشا اومزينا ثيح اوناكف مكرأت مكنود
 03 «هنع نوفعيف اريسأ نوذخأي الو نلتق الا امنهنم نوكردي
 هتلاجر امأو ليخل باحعا نم ةفئاط الا شيلل كلذ ىم ميني ملف

 فوتتملا "سيلبعا نبا ىددج سنس ظ «ةليلك دا 4

 10 تلتف نم لجر ىلأ تيهتتا لق 000 3 00 ةيواعم ى

 ىحنر نانسب هنيع صخشخأ تذخأت هنيع ىف جمرلا نانس
 نم ءامد اندنع ٌلحا اوناك 0 معن لق اذه هب تلعفو هل تلقف

 ىفف «ةرصبلا لهأل ايضاق ةرق ىب ةيواعم ناكو مليدتلاو ه كرتنا

 ىهعألا لوقي كلذ

 1: راذملاب كك 2 0 امب 0 ءاينالاو كتي رك

 فب

 راهنلا ةسجو ككاَص نجل فخلط برص اهب مهل جرن

 رامَدلاب كلانع ميينيعل مهيلع نقعص ٌةباكس 9
 ه-د© 2 مع هد د

 م ةقيوكلا ى اع ترسم اما راتخملا ةعيش رقم

 ىراحلاب لكعي ا 0 ل 2 ني ري

 ه1 ايخ قي َكَدَجَو اونناتك نو ىموق كالفا ىنرس نا امو

 ه) 0 رك ساو 0 راوجسأ 5) 0 6 00 ع. و. 2 0 ا

 1115 مهل. م4) 0 ع 00 هد. 2 6) (0 هد. 013ع طلع 5و3

 انتقواتع 20 ء2ط32 راعو . نامل 2 ركز © 6 رابخر 261: 7



 كرار 0

 طيمش نبا نم اند ىتح داّبع ءاجن ليخأ ىلع نيصكلا نبا
 ةعيب ىلأو هلوسر ةّئسو هللا باتك ىلا مكوحلن ام لاقف هباكتأو

 ىلا مكوعدن «انأ نورخآلا لقو ريبزلا نب هللا دبع نينموملا ويما
 رد نأ لاو راتخملا ريمآلا .ةعّيب ىلاو هلوس ةنسو هللا بانك

 اذحا نا سانلا نم معز نمف ةلوسلا لآ ىف ىروش ىمألا اذه

 دبع «فرصنان «هاندعاجو هنم انثرب هيلع ىلوتي نا هل ىغبني

 هلمجحن عجرف يلع 4لجأف عجرأ هل لاقف هبخأف بعصملا ىلا
 ىلا فرصنا مث ٌكحا نم لري ملف هباختأو طيمش نبا ىلع
 ضعب ىف ضعب «هباكتا لاجن لماك نبا ىلع بّلهملا لجو هةقوم

 ةعاس اوفقوف مدناكم ماقف* بّلهملا هنع فرصنا مث لماك نبا لونف ؛

 مكوعمطا دق موقلا ناف ةقداص ةرك اورك هباحتال مبآهملا لق مث

 ربصو اوُبرف ةركنم ةلج عيلع لمحت اولاج ىتلا قتلوجع كلذو
 وراغش عمسي بهما ذخأف نادمق نم لاجر ىف لماك نبا

 ٌىروتلا .مالغلا انا ٌيمابشلا مالغلا انا ىركاشلا مالغلا انأ مهقلا

 نبا هللا ديبغ نب ردع لجو ءاومره ىتح ةعاس الا ناك .ايخاو

 ( 17و فيستا رك عاس ”لئاقفا شنت نب هللا نبع. ىلع ريعم

 رشعم اب اودانتو لتق ىتح لتاقف طيبش نبا ىلع اعيمج سانلا
 ىجأ مهيلا رارغلا رارغلا بلهملا جادانف ربصلا ربصلا معّتَخو ةليجب

 تثز () ع2 60 |[ 20 © ها( 2601 هللا لوس. 60 معلص»

 2 0 ,هغ 0و. وم ل 0 هر هيب ع وانا 0 لبعا 20

 تل رز 266 ءأاا0 هه: 2) 2667 لاتصتا (1 لاضصقا).



 “ب نس ناثأ

 ءافيثك اشيج هدعم ثعبو طيمش نبا عم راتخملا عثعبو هنع
 راسو ىركاشلا لسماك نبا هتمكقم ىلع :تعبف طيمش. ىَبا 5

 هنم ركسع ىتح بعصملا ءاجو راذملا دو ىتنح طيمش نب رج

 لعجغ افحارت رث هدنج ىبع ايهنم دحاو لك نأ مث «ابيرق

 5 ىلعو ىركاشلا لماك ىب هللا ٌقبع هتنييم ىلع طيمش نب رجا

 0 نيزر ليخل ىلعو ىمشإل ةلضت نب بقو نب هللا دبع هترسيم
 مدي نكو ىدنللا ليعامسا نب ريثك ةلاجرلا ىلعو ىلولسلا دبع
 «ةنيزعلا دوم. اكوا هذع انا ناسيك لعجواوهشألا ىبااعس 1

 نبا .ىلأ ىمشلل ء سّدأ نب بهو نب هللا دبع ءاجُث «ىلاوملا 0

 د0 لآ 'بيبعلاو + ىلاوملا ' نرا هل لاقت هترسيم ' لانح .هلطج قيقو طيقق

 تنأو ليث ىلع ايتك الاجر هعم. ناو ةقودصلا دنع روح

 نأ فوختا قاف ٌةوسأ كب مهل ناف كعم اولؤنيلف مّرمخ ىشمت

 كوملسيو اهنوتم ىلع اوريطي نأ اوبروضو اونعوطو ةعاس اودروط

 هنم اذه ناك اهناو «اذب 0 نم اودج رف جتلجيا نأ كناو

 د5 تاتاك نأ ٌبحأف ةفوللاب مهنم اوقل اوناك امل كيبعلاو ىكوملل اًشغ

 دميتبا 1 دحا منم وجني ال الاجر اونوكي نأ ةربحلا يلع

 اولتاقيو اوربصيل مدحصن كلذب دارا امنأ هنا ئظو طيمش ىبا

 نيبب اوشم رث هعم اولونف اولتاقف ىبم اولونأ ىلاوملا رشعم اب لاقف

 دابع لعج كقو رمبولا ىب بد ءاجو 2هتيار ىحي نببو هيدي

 2) 075 00 5257 2 6 نيرز» © ىدررد 12+ ٠ ندرز 71 نيزر.

 2) 2617 © كك 0 رزاج. 42) 0 © 0 هنيوبعل, © هبتعل (51).

 (04 خنيرع). 2 ه) 13 6000. مةعا6عمواندتت 0100 6( 050. بهو نب.

 رز 0 © 06 ماق: ى) 2ع. دتحكحيصنت, ( م«تكصن(2)
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 بإلو 4ب ذخنس

 هتيب ىف سلج ىتح هدنع نم لسنان راتخملا باكا لذحخو

 نيصخحلا نب دابع همامأ مدقف بعسملا نرخو رهظي ال «ارئتسم

 هللا كيبع نب رمع ثعبو هتمّدقم ىلع ميغ ىنب نم 5 ىطبكلا

 هترسيم ىلع ةرفص أ ىب بّلهملا ثعبو هتنميم ىلع رمعم ىبأ

 رخثملا نب كلامو لثاو نب ركب سْمخ ىلع عمسم نب كلام لعجو و
 ميمخ سمخ ىلع سيق نب فنخألاو سيقلا دبع سمخ ىلع
 ىلع متيهلا نب سيقو دزألا سمخ ىلع ىدزألا وربع نب دايزو

 , كمحث هباجتكا ىف ماقف راتخملا كلذ غلبو «ةيلاعلا لهأ سيخ

 قل ناوعأو ىيدلا لخا اب ةفوكلا لعا اب لق مث هيلع ىنتأو هللا

 اوغب نيذلا مكراوف نأ ٍلوسرلا لآو لوسرلا ةعيشو فيعضلا راصنأو
 انألا مصيبل مكتيلع عورغتسان  نيقسافلا نم :مهعابشا اونقا: مكيلغ

 بع ام نوكلهت ول هللاو هللا ءايلوا 2 لتفيو لطاسلا ٠ شعتنيو

 "ا يب لمان ىعللاو مثدهللا ىلع هىرقلاب الا ضرألا ىف هللا

 دقل مومتيقل دق ون مكلاف طّيمُش نب رمحأ عم اوبدتنا
 ركسعف طيمش نب ركأ جرخت « مرأو داع لتق هللا ءاش نأ مومتلنق و

 0اد) عم اودناك نيذلا عورألا سووز راتخللا اندو. نيعأ مايك

 عناذ* رتشألا نبا عم اونك امك طيمش نب رمثأ عم عتعبف رتشألا
 اوفرصناف راتتخملا رمأب نواهتملك هوأر مانأل ةرتشألا نبا اوقراف امن

 6 286 !!ستسم. " 8) 0 ه6 60 ل طنلل 660 ةمكو ءتدتص 0
 اال ماك ىيطلبلل) 400 ةنبعو سيتتو, © نييبمو
 ند 82 لتفتو | (2), (0 لثعتور. © لافيور 00 لقيو.... 2 6

 ءاقالا. م) 0 ء[ 00 200. ملاعت. م) 266. 208. هيلع هللا ىكصر
 © ملسو هيلع هللا ىلص. ) 26. ءا © هدح.ز 0 هده. 2 طك

 اوناك ايك 230 3 طبدمتت ىبا عم



 "+ خمس أ

 ىب كّمحمل لق هيلع سانلا رثكا نيبح ةفوللا ىلا ريسملا دارا امل

 كنكت ةقص قا  نسيإر بلع هلأ, يبت سحب ا ممل ظل ءذل ثحعتتا
5 2 0 0 

 5 ٌلتعاو هباككأو بّلهملا هيلع ًاطبأف ةفوللا ىلا ريسملا ديون اناف انرما
2 2 5 9 

 تصعيتالا نب لديك .بعبصم رمماك جور خهارلل جارشل نم ءىبشنب

 ال دا ةملعأو هك لبقيف * يليها أب نأ تكسي ام صحن 5

 كتعشألا نب نيك بهمن هيذيلا قي نأ نود ص:

 كيحت اي ةكلتم هل* لق هأبق املف بلهملا ىلا بعصملا باتكي

 :0هللاو ىلا نمسح لق كريغ هاديرب بعصملا جو اما* اديرب « أي

 جيلع اَنْبَلَع انمرحو انءانبأو انءاسن ىرأ ريغ 4دحا كيربب انأ ام

 خييبظع لاومأو اةربخك عومجإ ليقأو ليما جوخ ؛ انيلاومو انئادبع

 مو «ةصبلا لقا نم كحأ اهب سيل ةعيو «غعومج ىف هعم

 نذا ىقو هيلع لخديل بعسصملا باب ىنأ ةرصبلا تلهب ل

 15 فنا رسكف هدب بليل عفرف هفرعي ال وهو نكح هبحخف سانلل

 ىنبيرض لاقف كل ام هل لاقف امد ليسي ةقنأو .بعصللا ىلا لخحت

 هل لق مياذ وه لق بجاخل هآر املف بلهملا لخدو هفرعا ام لحجر

 رسل ىنع ركسعلاب سانلا بعسصملا رمأو ؛كناكم ىلا دع بعمصملا

 يرخأذ ةفوكلا تمثال لاف فيخت ب ناكرلا نع ا

 20 رس ىتعيب ىلأ ععداو هجرت نأ بلع تركلق نم عيمج هر

 62) طعم همن. 52) 0 ها 00 كل امه 2) © 6160 قانا تراك
 ء[ 006 نحلإلا 02 07020: 60 01 عومج ةيتكر 11 رع

 ه6 060. اذه.



 بام 4ب زئذنس

 هيلا بعصم ريسم ببس نع ربل ركذ

 «راتخملا لتقم نع ربخلو

 ردك نكب تيبح :ىتذح فتخ# قا نع دمحم نب“ ماشغف لق

 ةلغب هنحتو ةرصبلا ريبزلا نب بعصم ىلع ةثبش مدق امل لاقو

 قداني وهو ابق لقشو اهنذأ فط عطقو اهبتَذ عطق نق هل

 ' الك لك ةيابلالا نإ دق" لي بعتمم قاد هالنوع يع ةنرعرأب
 لاقف اذكو ا!ذك هتفص نم ءابقلا نيوقشم 2هاترغ اب* هاثوغ اب

 لخدأف هيغ اذه لعفيل نكي 2 عبر نب ثَبَش اذه معن هل

 هيلع اولخدف ةفوللا لحما نم سافنلا فارشا دءاجو هيلع لخاذأت 00

 عيلاومو مديبع بوثوو هب اوبيضأ ابو هل اوعيتجا اهب «دوربخأت
 « عم راتخملا ىلا ريسملا»و مهل رصنلا هلأسو هيلا اوكشو يلع

 1 اها نكي زورا سيق نبا تنعشالا نجا ليس يلع“! محقو

 و هغلب املف كاباتربطب ةيسداقلا ىلي امم هل رصق ىف ناك ةفوكلا

 هناكمب ربخأت راتخملا تع لاهو نسحسلا» يوت نانلا هبي 8

 ميلا اوراس“ املف ةئام١ىف  ئيتشل داق ىب هللا صبغ هايلا حرسف

 , فحل ىتح بعصملا وجت ةيّربلا ىف نرخ هنم اوند دق ْنَأ هغلبو

 م :مركأو بعصم هائدأو يورخلاب هّتحاسا بعسملا ىلع مدق اًملف هب

 ًايمدهف» كعشألا نب لمح راد ىلا رانخملا ثعبو لاق « هفرشل

 2) © 200. هللا همحر. 3) © © 060 4 ع نين مز6

 هرص. ه4) 0 ءا (0 هدم.ز 2ءا. هده. 7612 قاف - ءاثوغ اب ىداني.
 2 © © 0 هربخاف 5ءل لاش 04 166 رز (0 كل 660 ناكو“ 20 106

 تعليب و 0ءمعز7 66000٠ انك عع. 7) 0 6غ 00 فونتو.



 "0+ زخنس اأا/

 كثعدو ةرصبلا نع َعاَبْقلا ويبرلا ىب هللا نبع لع خنسلا هذه ىو

 لق بش ىب ريع ىتدخ .هريبدلا ىنب* بعصم هاخا اهيلع
7 

 نب دفاو ىنتثّدح لاق ىئبعشلا اس لاق كي ىب ىلع ىدوح

 لق انثدحف انينأب ريبولا ىلوم جوس نب ورع ناك لق رساي يأ

 5و نم ريبزلا ى .بب 6 بعصألأ عم اومدق ىيذلا طحو لآ 8 هللاو 6

 مث نجسملا باب ىلع انا ىتح امتلتم مدقف لاق ةرصبلا ىلا ذكم

 ىب ثرالمل ءاجو لق ريما ريما سانلا لاقف ربنما عصف لخد

 هوفرعذف 0 بعصللا رفسف هلبذ ءافريمأ وهو ةعيبر نأ .ىب هللأ دبع

 ىتح دعصف رهظأ رهظأ ثراحلل لاقف ريبزلا ىب بعصم اولاقو

 هللا ىمحت بعصلملا مق مث لق ءةجرد ربنملا نم هتحت سلج

 نامح كلا هللآ مسب /لق رف مالللا رثكا ام هللاوف لق هيلع ىنثأو

 اب نم َكِنيلَخ ملكت نيبيلا باتكلا تايآ كلت مسط ميول

 مأشلا وك "لبد راتشأد نيدسفملا نم ناك هنأ 0 لإ دوم

 2اس 1-2 60 5-0-6 2

 ةمثأ مهلعجانو دا 0 اوفعضتسا نيذلا 5 نع 94 تير

 15 نراماهو نعرف ىرسنو و زاجل | ددبد :راششأو نيقراوسلا مهلعجانو

 3 مآشلا وك هديب راشأو نوردكي او 1 مهنم امهدونجو

 ةناوع نع كي نب لع و ىتدح لاق* دنبش ىب رع ىتدح

 ىنغلب ةرصبلا لها اي لاقن ٍعبطخ ةرصبلا 7بعصم مدق امل لق

 © راحل ىسفن تيمس كقو  مكءارما .نوبقلت .مكنا

 4) © هك 06 هدرس. 8) © ك 00 بعصم. 2) 00 انييمآو ©
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 أذ 4س خنس

 ا ل عقلا لبق .(نيهباي وشل رزقا

 دا نيينادمهلا نم اننايج ضعسب نم لبجر ىل لوقيف لق

 ملعي راتخملا نأ ننوأ. نميأ ءىش قب تلق لق ىبعش اب نآلا

 اومزف دق عنا انل لقي موا لق اذبا «كلذب 5 ال بيغلا

 | ا9) ةرئوكل ءضوا' نم :نيبيصتب اومزف عنا انل معز اما هل تلقف#
 نكح ىبعش ب( نيوت ال هللاو لاقف لصوملا ضرا نم ةرزاخب وه
 ليقي ىنلا ٌئنادبهلا اذه نَم هل تيلقف .ميلألا باذعلا ىرق

 دعب راتخملا عم لنق اءاكش ناك ىرمعل لجر لاقف اذه كل

 « ناد نم نيّيروثلا نم ريمح نب ناملس هل لاقي ءارورح موي كلذ
 ةركسع 6 نم رتشألا نبا ىصسمو ةيفوللا ىلا راتخملا فرصناو لق

 نب ناحلا دبع هاخا ثعبف اهيلع هلاّمع ثنعبو لصوملا ىلا

 نم احالاو امو اراذو راجنس ىلع بلغو نيبيصن ىلع هللا كبع

 عمزهف مالنا راتخملا ناك ىيذلا ةفوللا لها يرخو «ةربولل ضرا

 بغعصم ىلع ملف نميف ناكو ةرصبلاب ريبزلا نب بعسمب اوقحلف

 ميعاربا يدع ئقرابلا 4سادرم نب* ةقارُس لاقف عبر نب ثبش 5
 دايز نب هللا كيبع ءلتق ىف هباحصأو رتشألا ىبا

 لوكت ريغ ءادعألا ىلع قدَج محْذم نيا 3 0 0

 ليقص نيترفشلا ممجرك قو كلام مظظْعَأب 96 دايز

 لليشقب الئاق اني ام ذأ ةدكب ماسكلا 56 0

 ىليلَت سمأ هللا ا نم اوف مهن هللا طش ١ اريح هللا ىززجح 0

 5 521 65100 ١ 72) 0 - 667 6612عم] اك. 716) 1530

 9 © عع 060 هده. (2 ةهدط. 1506 2 ةقارس لاقف 20 76732 ىليلغ سما

 دش د اا 26.20 72) 2ع ءلتق



 4 خدمي باه

 « لتق لق ٍميدَح ىب ليضف ىتذح فنخ وبا لق ماشهع لق

 نب تيزي نب «نايغس ةتلث هلنق ىعتذاف عالكلا ىذ ىب ليبحرش
 03 2 03 ع >2

 ريغز ىب هللا 5 ديبعو ىدسألا بزاع ىب ءاقروو ىدزالا لفغملا

 نب ميعاربا باكتا هعبت هللا ىيبع باكا مره اًملو لق «ىملسلا
 وع 5 6 1

 حا ميفلا مكينأب هباحعأل لوقي وهو ءراتخملا غلبو 2 ءىش لك

 نق. هباصأو رتشألا نيا ميهاوبا لّيق نيم هللا .ءاش نا نيقويلا

 ةفوكلا نم راتخملا َِ 0 .لآق ةناجرم نبأ هللا ديبع بادكا اومزه

 لزنو سانلاب رخو قرعشألا كلام نب. بئاسلا اهيلع فلختساو

 رو لاق. ىبعشلا ندع ئقرشملا |" ىقذح .فنخ وبا لاق“ ١ ك4 طالت”

 سانلل لق طاباس انزج املف /ملق هعم يرخ نمم ىبأو انا  تعنك

 نيبيصتب ليللا ىلا اممي فويسلاب عوسح ىق هللا ةطرش ناف اورشبأ

 روصحم علج نا آلا علزانم 2 نيودو نيبيصن نم واسبيرق وأ

 هللاوف ربنملا كعصف هيلأ انعيتجاو نادملا :انلخدو لاق «نيبيصنب ٠١

 5 ىلع تابتلاو داهتجالاو ىأرلا ىنسحو ٌدِلاب ةانرمإبو انبطخيل هنا

 ىرشبلا هنءاج نا :مع تيبلا لعا ءمهب بلطلاو ةعاطلا
 هباحصا ةعيرهو دايز نب هللا ديبع لتقب اضعب اهضعب عبتي ىتت
 هللا ةطرش اب راتخملا لاقف مأشلا لها فارشا لثقو هركسع فخأو

 2) (0 لشقف. 62) 2666 لتعو. 12 0 01111112 1111113 لبع 3

 كيبع 56112111123 6) 0 ع6 (00 اوباصو. 20) 0 ءأ (6© 0
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 زرت 4ب زئنس

 ومو ىنوكسلا ريمث نب نيصحلا ىلع ىبلغتلا هريدج ىب كيرش

 هيحاص ايهنم لدكحاو لك فنتعاف داير ىب هللا كيبع هبسك

 ةئىنتدحو «.يم نبا لتقف ةينازلا نبآو قيلتقا ىبلغتلا ىدانو
 لق نابيلس ىنثتاح لق ىبا ىنتكح لق دجا نب هللا دبع
 لق ريثك نب نسل ءىتدح لق كربملا نب هللا دبع ىنتتح

 تبيصأ «معلص ىلع عم* ىبلغتلا «ريدج نب كيرش نك

 اذك ىلع تردق نا هللا دفاعا لق ىيسلخل لنق هاج اًملف هب

 «هنود نتومأل وأ ةناجرم نبا نلتقأل نيسمل مكب بلطي اذكو

 و لق هيلا لبقا نيسمخل مدب بلطي حرخ راتخملا نا دغلب املفدم
 ةعيبر ليخ ىلع لعجو رتشألا ىب ه ميعاربا عم ههجو ناكف

 ىلع ةئامثلث هعيابف !ذكو اذك ىلع هللا تدعاع ىلا هباكعأل لاقف

 ىتح «هباحصا عم* افص افص اهكتهي لعجغ, لج اوقتلا املف توملا

 8 فويسلاو ديدخل* عفو الا عمسي الف ميعرلا راثو هيلا اولصو

 ىبلغتلا نا امهنيب سيل ناليننق اهو سانلا نع نيجوغئاق هو

 ٍلوقي ىلا وهو لاق « داير نب * هللا ديبعو

 ٌسوَقلا لط ىف حمرلا مرْكَر ريغ هاَرَخَف هنأ دف شيع لك

 2( 00 عجبت 7101, ريدحر 1 يح ربرج 00 ربرج ؟6] ريدجر

 14 ربيدج. 7) © هرم. ىنتلحو ©[ 0 560111112111 11501 0

 7ءط3 لاق جيدخ نب م38. اذ 1581 12/1١2617 ١ 125617 للف نيسنل

 ىتدح. 4) 0 ©«( ريبدح 161. ريرج». هزل ءا هربنا 2000
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 “كب خنس نإ“

 ىنتلح فنخ# وبا هلق ««دحاو لجر ةذدش هباككأ كش هتيارب

 ل :ةديدح. لكم داو ىسب هللا ىيبع عم. اك همنا: يقوشتلا
 ةتيبع لج :غهباكتا 8 مه. ايل هتتاو: كب .تدمه اعيش فيلتك

 دايز نب هللا ديبع ةأرما تناكو ءامسا تنب ّثنع هنخا ءامسأ نبا

 5 لوقيو رجتري ذخأو اهب بهذف
 اًملعملا ىمكلا اهلا ق.هتنكأ..اقجف انلاَبح ىمرضصق نا

 لش امل ميفاربا نأ ٍميدَخ نب ليضف ىنتذدحو فنخ# وبا 1

 ةيتك ىنقو كيدش لانق دعب اومزهنا ءهباكتأو دايز نبا ىلع

 لق .ميعاربا باككا ىار امل ايلا نب ريمع نأو نيقيرفلا نيب

 1 ىتينأت ال ملاقف نآلا كعيجا هيلا ثعب هللا نيبع باكا اومزه

 لاقو 2« هتيداع كيلع* فاخا ىف هللا ةطرش و ةروف نكست ىتح

 تقرش كسملا ذخدكتار دنم 6-2 الجر نلتق 4 رتشألا حبل

 رزاخعب رهن ىطاش ىلع ةدوفنم ةيار تح هالجر تبرغو هادني

 ,» هذقف هبرض 1 اليتق دايز :ىب هللا ديبع وه اذاف ة هوسمتلاف

 15 للكو 7برغملا ىف هاديو * ىنيشملا ىف هالجر تبهذف نيفصنب

 ه) 0 هدطتأ٠. لاق ءأ وناتقع 5عولتتا7 12111 1150116 201 ىمكلا
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 تيبرغو ءادب تقرش كسلا ذكر هنم تسمن ىلاذ هةوسمنئلاف رزاخ
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 3ك 4ب خنس

 ال1 بناتك كاكتعأ نك اًميسم نسل. مكرازك ا هكرازف ريش ع رثشألا

 وجري وهو هترسيم ىلع لا ةنميملا بحاص ىلا لسرأو هباك

 خيلع لبحت معز امك بابحلا نب ريمع ةهل مزهني نأ فتنيح
 ريمع هل نتبثف لقغملا نب كيزي ىب نايفس وهو ةنميملا بحاص
 لق كلذ ميعارسبا ىار املف ادعيدش الاثق هلئاقو بابكلا بأ

 لفجمنال هانضضف لق ول هللاوف مظعألا ناوسلا اذه اومُأ هباكعأل

 لق  «تراطف هدقرعذ ريط لافجتا ةرسيو ةنِمَي هانم نورت نم
 ءقرو نع ىراصنألا ناجرلا دبع نب ميقاربا ىتتّدحم فنخ# وبا
 حامرلاب انعطا تنم ايوند اذا ىتح جيلا انيشم لق براع نبا

 راهنلا نم ايلم اهب انبرطضاف كمعلاو فويسلا ' ىلا انيص مث اليلق 0

 ىلع ىيدلمل عقو نم قنيبو اننيب تنعمس ام نتهبش ام دنلاوف

 طيعم نا نب 4ةبقع ىنب* ىيلولا راد ىراصق َنِجاَيَم الا نيدلل

 « هقاتكا انكنمو قمزع ههللا نأ رق كلخك .انكلذ ناكف لق

 01 ىدانسص نيا نع ةريصح ' ىب .ثراخلا_ ثةحو+ فن وبا لاق

 يف كتييارب شمغنا هقيار بحاصل لوقي ناك رِتشَألا نب ميعاربا
 كباحصأ ناف ىلب ليقيذ مدقتم ىل سيل كادف تلعج هنا هل ليقيف

 | مفتت اذاف هللا ءاش نأ نوبرهي /ال ءالوغ ناو* نولئاقي
 دعرص الآ السحر هب برضي الف هفيسب ميعابا كش هنيارب 0 هتيأر

 لح اذاو نالمكلا جنك هيدي نيب 2نم لاجرلا ميعاربا دركو

 «) (ن1. 1:ءزامهر ممن. 11, 64+ (!81ءالقح. ع4. 801. 11, ظء*)و

 ردك 1 ,اكتكو مل قو١ 062) © .ةغ .(0 ملء. 2:2 عا اهتوحح (طق ب

 ١ رعجطاتسم طمع 12110 ءامتتع 018ه205ءأت7). 24) 0 ءعغ (00 هده. 2

 266.200. لجو وعر 0 ىلاعت. ر/ك) © © 00 الو. اهءارو.
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 4ني زنس أأ

 بهذا ىيذلا « معكص هللا لوسر تعبد لعاب ةناجرم ىبا لع ام ليثارسا

 مكب هءاجو هب هللا مكءاج دلق اريهطت عرهطو سجرلا نع هللا

 نطوملا اذه ىف مكنيب عيج هللا نوكي ال نا وجيأل .ةؤاب هللاوق *

 ملع لقف مكيديا ىلع همد 6 كفسب مكروكلص ىفشيل لا هنو

 م ةنميملا نيب اميف راسف « مكيبت تيب لال اًبضغ متجرخ مكنا هللا

 لاتقلا ىلع هضرحو داهمل ىف هيفغرف هلك سانلا ىف راسو ةرسهأاو

 0 للعج دقو هيلا موقلا فحزو هقيار نم لين ىت> عجر رق

 ريمح هترسيف .ىلعو ىنوكسلا ريمث, نب نيصخحلا دقنموم ىلع ذأ

 وو ليل ىلع عالالا ىذ 0 لييبجم سو ىماسلا بابكلا ىبأ

 :ه ىف يش نب .نيضحلا لج نافصلا قادت املف لاجرلا 07

 كلام ىب ىلع اهيلعو ةفوللا لها ةرسيم ىلع ماشلا لها ةخةميم
 نب ةرق هتيار لخا رث لتقف هسفنب وف هل تبتف ىنتحلا 3ي د 2

 ةرسيملا تمرهناو اولتق طفل لها نم لاجر ىف اضيأ لتقف ىلع

 ةدانج , ندب ءاقرو . نب هللا ةيع ىمشألا كيلام ند ىلع ادن لف

 13 معلص هللا ليسر بحاص ةدانج نب يشير خلا لبا لارا

 ليقف هللا خطرش اب ّيلا* لاقف اومزهنا نيح ةرسيملا لها ليبقتساف

 تحن ليشأت ديلا اني اوريس* لئاقي مكريمأ اذه 4 لات 00

 ىبا انا ّىلآ هللا ةطرش اب ىداني هسأ, ىع فشاك وه ءاذاو هاثأ

 2) ع[ هس ملاسو. ©626 506127 22 55 5 28م( 0

 لونا 0 ءللاو. 12001 هم 0 كف سوو ملم 00 يلا

 2) 00 191أ ا6 1 جاك *بلا ليبفات كيلا امد او ني نيا ىلا ىيا ىلأ

 يلا اذاو ريمالا ىلا اوراسوز © © 060 م6056 لشاقي 200هصغ دايز ىبأ ©

 منه اذأو !2طءدغ اذاف.



 نأ. «4ب نس

 1مل لاغا , ِبابشا بيسو .«هللا ليسر نبا لثق. هنا . دايز. ىنب. هللا

 0019 اتاك نشل مللم هلدك نيذلا, انيلاوِم !نمعبي هاتقنب تح

 اللطف انيلاا ىنتعقد  اذذاو ..اًدوك ا هنم نك 0 ادن نيس

 وأ هللا باتك مكنيبو اننيب انلعج جلتق ىيذلا انيلاوم ضعبب

 ةرم مكانبرج دق ىل لاقف امكَح متثش نيبلسملا نم ماص ىو

 وه امو هل تلقف مةردغف نييكلل ىنعي اذه لثم ىف ةىرخا

 نتلقف امهيككح اوضرت ملف نيكح مكنيبو اننيب انلعج دق «لاقف
 ىلع اعمتجا اذا امهنا ىلع انحلص ناك امأ ذك تتج ام هل

 كحاو ىلع اعيتججي ملف 2هانعيابو هب انيضرو ايهكح انعبت لجر
 هتربخأت تننا نم لاقذ هدّدسي لو ريخل هللا هققوي ل اهنالكف اقرفتو 0

 ام هل تلقف اهدجبي هتلغبل سّتع لاقف تنا نم هل تلقف

 ةبكرف هل سرفب رتشألا نبا اطدو لاق «كردغ لوأ اذه ىنتفصنا

 مث اهيلع فقو ةيار ىلع رم امّلكف اهلك تايارلا باحفكأب رم مث
 نبأ هللا كيبع اذع هللا ةطرشو قل ةعيشو نيدلا راصنا اب لق

 لاح هدللا ليسر تنب ةمطاف نبا ىلع نب نيسحل لتاق ةَناَجرم نه
 اوبرشي أ تارفلا ءام نيبو هنعيشو هثاسنو هنانب نيبو هنيب

 ةعنمو هحلاصيف همع نبا كب نا هعنمو هيلا نورظني 2و هنم

 ةضيرعلا ضرألا ىف باهذلا هعنمو هلعأو هلحر .ىلا فصني نا

 /ىنب ءابجانب* نوعرف لنع ام هللاوف هتيب لقا لئقو هلق ىتح

 5) 266 200. ةنكلع لللا ىلصو 0 هيلع هللا ىلص

 ملسو. 62) 166. هدت.ز (( ىرخا دعب. < 0 ء6 (ن0 لاق. 4) 16

 هامعباتو د 5 كانعدانو“ 226غ هبلع هللا ىلاصر 66) 6 ىلص

 ملسو هيلع هللا ر) 0 ىذبب الو ىدسوهلر 00 ىنبب.



 ك4 'زئيس 00.1

0 

 ةيئاتك .بقكو :هباكصا؛ ليع لوألا ركيسلا .ق نراك اذا. محب شْيْع

 هتنميم ىلع ىدزالا لفغملا نب ديزي نب نايفس ثعبف هءارما ومو
 نضوحألا ىلا وخا رقو هترسيم لع مسجلا كلما نسا ا
 رتشالا ىب ميعاربا وخا وهو هللا دبع ىب ناجحرلا نبع ثعبو

 ٠ ةنميملا ف ©« تناكو هيلا اهمضف ةليلق هليخ نيناكو ليخل ىلع همأل

 عم هتيار تسناكو طيقل نب ليفطلا هتلاجسر ىلع لعجو بلقلاو
 سلغب ةادغلا هب ىّلص رجفلا رجفنا اًملف لق «كلام نب مجازم

 . ريمآ فخلأو معضاوم ىف عايرألا ءارما عضوو مقصف هب يخ رث

 مضو ةلاجرلاب ةلاجرلا ريمأو ةرسيملاب ةرسيملا ريمأو ةنميملاب ةنميملا

 م تناكف الا: اخبع.خج ناعرلا قنيع مال ننذلا ابيلك د10

 فحرف اوفحزا سانلل لقو ىشمبي ميماربا لزنو «سانلا نم اطسو

 ميظع لت ىلع فرشا ىتح ةاديور احبور علسر .ىلع هعم سانلا

 حا نم كرحتي رل كلوا اذاو هيلع سلجن موقلا ىلع فرشيم

 لكأتي هل سرف ىلع وهو ىلولسلا ريهز نب هللا دبع حرسف دعب

 5 فلطناف "ءالوف: بخ ىيتأتا ىحح كتيرف_لع برق لق

 شهد ىلع موقلا يرخ دق لاقف ءاج ىتح اريسي الا ثبلي ملف

 بارذ ىلا ةعيش اب الأ ىريجع هل ناك اف غانم لجر ىنيقل لشفو
 تشل نبنلجلا كليم 7 ل ل راتخملا ةعيش اب

 ملما ريغ: عض (نواتاقت مهنا ةالوحدت دام ىلا هلل ودق 1 0

 ه٠ ديبع انيلا اوعفدا 2هللا لوسر ىبا نيسل تارأتل اب لب هل تلقف

 بز © 6 60١ هه لف. !!اام) عا. عن 6 مهدت. 7١ ) عال شهوة

 2) 0 ©( 00 200. ملسو هيلع هللا ىلص»



 ا/ثو + 0-0

 00 دلسلا نابكلا نو رينع .لسراو ةرراخ ىطاش لع تم

 نبا هيلا لسرأف هدكءاقل ةليللا ةدكيرا اناو* كعم ىلا رتشألا نبا

 لها 2هف ةريزجلاب اهلك سيق تناكو تتش اذا ىنقلآ نأ رتشألا

 ء هبحاصو بلك فثموي ناورم كنجو ناورس ّلآو ناورمل فالخ

 ةرسيم ىلع دنأ ةبجخأو /هعيابغ اليل ريبع داتأف «لدحكب نبأ 5

 0 2 نع 3

 انأ لعفت ال وبابكلا .ىب ريع* لق ةنلك وا نيموي ”مولثأو ىلع
 جل ريخخ ةوهف كولطامو كولواط* نا هذه الا ميقلا ديرب لع هلل

 نلتو ةلواطملا يف ريثللا ٌليلقلا قيطي سيلو مكفاعضا ريتك 8

 ايمات 3  عناف عنان* بسعر مكنم اوتلم كف جاف موق رزجان 0

 اوأرتجاو 7: ضب اوسنأ قبه كعب رهو مع لعب امو ميلناتو كياككأ

 ىأولا تقلص جاصانم ىل ىل كنا نتملع نا ميف ميهفاربا لاق « يلع

 لق ىنرما ىألا !ذهبو ىناصوا* اذهب ىحاص نا امأ تيار“ ام

 ىساقو ”بورخل هتسم دق يشلا ناذ دير, نوكعت الق ريمع

 فرصنا اريمع نا م «لجيلا ضقانف حبصا ل ل ايا

 ادع لكري هو ملك لبللا ةليللا كلتا دسرح رتشاألا ىبا ىكذأو

 ©) 0 رزاج» 122+ 01م1 © رراح 6 5-5 مز6 دكيرأو. 26

 كافلا نأ: 17 رتشالا نبأ هيلا  ىككعم مك 01721661113111: 11 0

 ها (00: ةكوتتع عاتوتم ذط ءىعءاط71333 0110 115115 ه5 1[ 0ع111155ع 71-

 لعصختت“ 4) 0 ءغ ن0 امم. ) ( ع6 (00 5. لقمع. 7) 0 ©( 00و

 م) 0 ء 0هريمع نبا (510. 8) 0 ءا 0هوه .كولواطو كولطام. ه2)

 طءاب ها © هناو. )2  0 ه4 00 204. |ذج 2 7) © ه6 00 دما. 0 0 ©

 (6 برحكلا. #) ( هيغ ىساقي (ة10, 0 ء (00 دحا ساق.



 40 خيش اوال

 نوتسو عبس ةنس تلخد مت

 هتادحألا نم اهيف نك امغ بكل ركذ

 دعم ناك نمو ةدايز نب هللا كيبع لتقم كلذ نم اهيف ناك امف

 ؛ مأشلا لأ نم

 5 هلتقم ءاذفص نع ربخل ركذ

 كيلصلا وبا ىتدح لق قفنخت نا نعاوهنيك نب“ اند

 ع 00 نب ميهاربا عم انيضم لاق لقيصلا كيعس أ نع

 نيعرسم انجرخن مأشلا لحما نم هعم نمو دايز نب هللا ديبع كيون

 هانقبسف لاق قارعلا ضرا لخدي نأ لبق هاقلن نا كيرن ىنتنن ال

 ؛0 لصوملا ضرا ىف انلغوو !اديعب اقبس فا ضرأ ميت ىلأ

 لاقي ةيرق بنج ىلأ «رزاكب د داقلنف وبسلا انع نيأو ديلا انلكعتف

 ناك كقو مسأرف :خسمخ لا خنيدم نيدو اهنيب ماتيبراب اهل

 نم ليبفو نم“ طيقل نب ليفطلا دتمتعما لع سا د 7

 نبا نم اند 4 نأ املف ءاسيتب اءاجت ناكو هموق نم الجر عّكذلا

 والا ريسي ال ا ا ذخأو هيلا كتيرح 0 نييحلا“ مض دايز

 هب ريسي فخأت هلاجرو هليخب هيلا للك هباكصا مضو ةيبعت ىلع

 عئالطلا ىف طيقل ىب ليفطلا ثعبي هنا آلا جقفي ال اعيمج

 ابيرق لين ىتح دايز نب هللا ديبع ءاجو لق «ةيرقلا كلت لون ىتح

 2) 0 ك6 كل رومال. 42) 0 200. هيلع ددجو هللا كذعل
 0 6) 0 61060 بيس 2) © 60 هد 6 0 وزاكبو

 رراك 0 رزاتكو 60 زاكدز 61 11601512: 12 8 علا

 0 ءأ ]ةكتلر 5270 رز 118 1ك عل اهدا اةيراب (2), 0

 اتيدراب 71 اشير اب, 00 اتيبرام 06 0 ءلاتذواتع م0112 111111 ع1 510

 ايشراب هما( 1 جعوتتع ءمرتاتمأدطط 710عااتت (| مة ئىدن ممح



 ب. ا حسب

 موقلا .ئظف لق هب ىقوتاث اويعذا .ىقمح نس ال لق هب ءىحكن

 هابق الا هاذه وه* نولوقيف ىسركب وج ال جت كلذ دنع

 ةاينث نييبجدق لق هليقن ةاذه وه+ اولاقف ىسركب نت خانم

 لق جابيدلاو ريرحلاب هوبصع دقو راتخملا باككأ سوورو ركاشو

 اذل ىسرلا نا ئنهلل رعشألا ىا رمع نب ىبوم نع فنخ# وبا 5

 وبا لق ءهنع دزالا هخبدانج ضعب نبا لاق دما ريبزلا ىبا غاب

 ىبوم ىنأ نب ىسوم هنحس نم لوا ناك ىسرللاب ءىج امل رعشألا
 اة أل هلي باكو ءانج امالوأ رابخملا قي ناو. ىكشألا

 لعب هنا مث بللملا ىبع ىب © سابعلا نب لضفلا تينب موثلك
 ناكف ئمسربلا بشوح ىلا هعفدف هنم ايحاساذ هيلع ءبقع كلذ 0 26د.

 ىشعألا ةموع حا ناكو لف هراتخملا كلغ ىتح هبحاص

 مويلا انل عضو دق ليقيف هباخصا سلجم أب ةماما ابا ىنكي الجر

 وبا لق ««ءىش نم نوكي ام مابن هيف* هلثمب سانلا عمس ام ىحو

 هللا دبع هل كلذ عنصي ناك امنأ هنأ رمع ىب ىبوم ادد فنخ

 ©2هنم راتخملا و اربتيو هب ىرما راتخملا لوقيو فون ىبا

 <) 0 ءه 14 وهاذه. 2) 1:4 2ءاز 0 ءن1ةوه اذهزر ( هدم

 76:2 وه  مهنم (14 1, 7م, 34 وه اذه).. 2 0 ءبدانحر
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 11 لدبي ؟ب.ذ

 نكد نأو انيف 0 0-0 و

 3 6-60 2و ' نم

 نيك ْلآ 0 ورهأ ىو
2 

 2 0 ل 23 166-

 0 فحاسصملا ةتنم ايدو 6كتنعباتو

 5 كمعباتك اعلا دانا: كطدخ 0 كدفياتو

 ىتايللا لكوتاملا لقو
 رح 0 0 4 د ايأ 00

 او 0 0 نينا 2 ل ل

 1 ىسرللا اذه ةصق هخويش ضعب ىع وكذ هناف فنخ# وبا #اماف

 هب انتّدخ * ىخذلا دانسالاب دجحا نب هللا دبع هركذ ىذلا ريغ

 هب انثدح ام كلذ نم'ركذ  ىئدلاو «ةدعج: ىو. ليفط آن

 ذِدأَو نامولا كيع نب 5 كك لاق هنع قيخ نب ماش نع *

 تا نا ا 15 لأ 33 هع لآل لاق 0 نأ ما. / ىب مكمل
 تقلاكم يأ كني ا 1 اند عج مأ كتسناكو ىموزخكملا بف -

 ىلع ىشركب ”قيقتأ اطمأو ةيبأل معا ابلاظ“” ىلا" ىلا لك

 نبا نم ىردن امو اندنع وه ام هللاو ال اولاقف بلاط ىأ ىبا

 دبع

 4) .161٠ ناك. 25) © فراحو , 166٠0 فراجو. 14 20014 طشع عنكم

 فس.ءاسي ل تربدأ وأ هداوسعاب تيكاسمتو هب تنفاط ركاش نأو

 2 14 ترقاو:* 2) ذه فئاكاصلا. 7 2) 0 تعيايا اذ
 لان132 1101116 ؟عطواتضت 2011 21656 1ث ير 6 ك6 1
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 نا د

 رضم رشعم اب «لقو ىعبر نب ثبش ماقف اتلث «اوربكو هيديا

 ىلا هللاوف قاحا لق هوجرخأو ةدولدصو دبنلف هوكنف* نرفكت ال

 نب هللا ديبع اذه ليق نأ ثيلي هرل رث «ثبّشل اهتأ وجرأل*

 دقو لغب ىلع ىسرللاب يرخن © اريمجاب ماشلا لعأب لين كق دايز
 لها لتقف ةعبس هراسي نعو ةعبس هنيه نع هكسع ىشعو

 ىتح هديف: اوعفتراف ةنتف كلذ مدار اهلثم اولتقي رل ةلتقم م اعلا

 سانلا .ملكتف تعنص ام قلع تمدنو هلل انا تلقف ردا اوطاعنت

 ىقدح 72لق هللا دبع م ىنتدح «/مكدعب 1 ملف بييغف كلذ ىف

 ىتثتح امك نادمق ىشْعَأ كلذ ىف :لاقف اص وبا لق لق ىلا

 هللا كبع ريغ

 0 ةطرش اب مكب 0

 اح مكيسك ام «مسقأو
 فتئافللا هيلع تفل دق 7 ناك نأو

 انآ 0 66 كف رااض) (02]: 0 هيبرقف هويبرف ةومض ر 1[. هةوكاض

 كوبذ قفار (2(01) ةوريصو هينرف هيدكاص» 6 © ملو كتسبشل اهوجيألا

 2) 0 ه6 1[. اريمخاب, © اريجانر 0000 60 أارمخاب (ا16 "انا لان

 50/11 12 660812 1, 221)) 5ءه0 اديحاب 62610271: 2
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 44 زخنس رج

 لق هع لك ىنه ةيوبع نتي اجا نع كاين ملا

 ةريبف نب ةدعج 1 ليقط تحج لق, دلاخ 1 يعم يقدح

 اذان اموي تيجرخت نا .كيلذك ىنأف قرولا نم هرم تيمدعا لاق

 0 ىلاب ىلع رطخ كيددت زيسو هبكر كف ير ل رج تاي

 5 ىلا لس تايزلا ىلأ كتماسرأف تعرف «اذه ىف رانخملل تلق ول

 اعيش كيتكا تنك ىلا تلقف راتخملا تينأت هب ىلا لسرأت ىسرللاب

 تلق وه امو 2لق كل 6 كركذأ ن هاب ىلإ ادي كقف. كلذ لكما ممن

 قوش ديف نأ ىرب هناك هيلع سلج ةريبه نب ةلعج ناك دربك

 و هيلا ثعبا مميلا ىلا اذه تأت هللا ناحبس لق ءملع. نم

 10 تيبزلا 8بروشت كقو راضن 1 رو لسخ قو ل يدملا

 اد رث اغلا رشع ىنتاي. ىل رمت ىشُع دقو هب هىجن سبي يخ
 فلطنا لق يلدحلا دلاخ ىب >دبعم ىتدح «ةعماج ةالصلا

 ياسلاو عبر نين تييشو .دللا فيبعا .ىب معالطا ند ليعامتلبو ىف

 رما ةيلاخل ممألا ىف نكي م هنا راتخملا لاقدا كيكسملا ىلا نورك

 15 توبانلا ليثارسأ ىنب ىف ناك ا هلثم ةمألا هذه ىف ىتاك وهو هلا

 لتعم انيك !نقه*عزاو  موؤراعت لاو وما لآ كرم ااه دش

 اوعفف ةيابسلا تماقو هباوتا ” هنع اوفشكف * هنع اوفشكا توبانلا

 ه2 60 هللا ةيخ, 22) 6 ملأ 0-22 ركنا ماك م

 هل. ه) 1035 000. 0, 2ءز. عا ©: ءربصت 143 ؟عاناطاتتم 2021 1

 رأ انطوان ع 0)7 نقولا انهن ”ى) 0 منن 07
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 ىلا 404 انس

 نا درا نيتح كلذو فقو كوناخل سأر وطاتنقو ناكرلا كنبع

 كرمأ رس ى مهذللا فخ اتلك ىتع لخ رشألا نبال لاقق فرصني

 ماقلت ةعاس عرجانف كيدع تيقل اذاو ريسلا لكعو هتينالعو

 ناو خزجانت ىتح عبصت ال نا تعطتساف الين جتيقل 5 ناو

 لاق مث «هللا ىلا جيكاحت ىتح ليللا هب ظننت الف اراهن عتيقل ه

 فرصنا رث هللا كبكع لاق معذ لاق هب 4 كنيصوا ام* نيظفح له
 5 5 2 م 35

 فرضنا امل لاق ٍعيِدَخ نب ليضف ىتل فن وبا لق يي«( -كسغعيب

 تاكا ىلا ىهتنا ىتح ةباكصا هعمو ميهاعبا 7 ىسضم رانتخملا

 نورصنتسي ءامسلا ىلا ٍهيديا /وعفار مو 7 هليح اوفكع دقو ىسوكلا رو
 ليئارسا ىنب ةْنَس :ءاهفسلا لعف امب انكخاوت ال مهللا ميعاربا لاقف

 ةرطنقلا زاسج اًملف هلكع ىلع اوفكع نا هديب ىسفن ىذلاو

 ؛ ىدرلتا باحصا فرصنا هباجتاو ميقاربا
 ىلا راتخملا ىتيك 8ببس ىع وبخل* ركذ

 ! ةباكصاو و مب رصنتسي 15

 دجا, نسب هللا دبع هب ىنتذخ ام هببس ءدب ناكو رفعج وبا لاق

 6) 0 200. معو لج. 82) 0 نفث 2 0 200. لنجو رعو ©

 اعت هناكبس. 4©) 0 كنتيبصو ام ىنع. 6) 12 (00, ءكاتتص7 3

 ١ عيعلعتك لعددسغ نقع طلع دعءوتتاساانع انكواتع 20 76252 مب ىقوقافر

 7 1: را ىسدضمو 5 © دكت /ز) 0 نوعفأر.

 2 © ء6 14 زمكع. هذج» 0# 0 ىع ببسلا. 72) 0 200: كنع
 لاتقلا. 72) () هدونسر ( ةيويسرو 6 خيوبز 7 1:1. ءاهكك. "111,

 0اس يسع ١
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 4 ةخنس وأ

 هصخشا ىتح نيموي آلا رتشألا ىب ميعاربا لبن امف ةسانكلا لهو

 0 « مأشلا لها لاتقل هل دهجو ناك ىذلا هجولا ىلا

 نمم جنم رئاصبلا ىوذو هناسفو هباكتا هوجو نم دعم راتخملا

 5 ىدهنلا ةفيط نب سيف دعم جرخو اهبرجو بر ليش كد

 عبر ىلع قدك ذايبحح نب هللا كبع أد ةنيدللا لعا عر ىلع

 ةلنك عار اع ىدنكلا دارج نب كسلا كثنعدو 3 محْذم

 عر ىلع نادبع رع ىروزلا نقم نب بييبح تعبو ةعيبرو

 دبع ريد غلب اذا ىتح هعيشي راتخملا هعم رخو «نادمهو ميمت

 ؛0اولج لق هولبقتسا دق راتخملا باكا اذا مكتمل مأ نبا ناجرلا

 ىلع ةدب اوفقرذ هيلع هنيلمكج اوناك بهشتا ندعي ىلع سلا

 تت اب ليقب وو ىمسربلا كسح يسركلا رمأ بحاصو ةرطنقلا

 انرتسأو انسنت الو انكذأو ءادعألا ىلع انرصنأو كتعاط ىف انرمع

 فوت ىبا تععمس ءانأف ليضف لاق «نيما نيماأ نولبقي هباكحأو لق

 15 رانخملا لق لوقي ىنادبهلا

 اقص فص تعب نلنقنل اع تالسوملا برو اما .

 قل قيلت تلا ع

 اديدش اماحدزا اوجدزا رئشأالا 0 راتخملا هيلا ىهتنا املف لآق

 :0 ىلع اوفقو كق ىبرللا باكحا اذاذ ناجرلا دبع ريد بنج ىلا ىو

 8 وربيد ةرطنق نعبر انكملا راص اهلث 0 جرصة تسب تولاخأ نر ٍ رطانق

 2) 64! 266 1 © هرضب | 5) © ع1 ك © هدد «) 0 ليقد 51غ(

 4) 0127010120177 58 12 )2  © هدأ



 ا/وءو 51 كنس

 يل قدنخأ 00 هيلجر

 مهلاتق 5 كا ىبنا لذاعأ

612 2 

 تتنك قاح 50 0 ٌلذاعأ

 لطي نمو حالسلا ىاتفأ لذاعإ
 < درو م ساده

 اًبكساف عمذلا امنا ن 00

 اعبانت 0 نسبأو ٍر ا 3

 هنالاهش ٠ بروح موي ع مك لذاعأ

 60 ري لعبا هلوفب ىنعي .

 < م ىنزاملا ةهرغتأ ىب رشب

 2« بيوذ نب ريفز
 ذئتموي اولتق ىربنعلا فلفلا نبا كروو

 لق ملتق «لالع نب شيرحلا غلب
 مَ رق مه نقيس نص لقو

 اَمْدَقَتَم ٌدجأ م ىتحو لاجر

 انكم ع عجرم لاطبالا ةعراقم

 ةامحلا اًبكست نأ نود + امزال امد

 اًمَنْعم ناسارخ ىف قصرا كرو

 اهكحلا هيسلا ! سراف ام اذا أ

 نب نامتع هرشب ىباو

 ©رشب وخا موفتُكل نب ناميلس لثقو 0

 ناكو ريبزلا ىب هللا دبع ةنسلا هذه ىيف سانلاب محو رفعج وبا لق

 ةرصبلا ىلعو هللا دبع هيخا لبق نم ريبزلا ىب بعصم ةنيدملا ىلع

 ةريبه نب و ماشع اهئاضق ىلعو لبنت ىليا 0 هللا .كبع نب 1

 2 مزاخ ىب هللا ليبع ناسارخو « اهريلع ابلاغ ر

 كيبع ىلا اهجوتم نسل نب ميهاربأ صخاش ةنسلا هذه 1 يو 15

 لآ« حافلا ىن نم نيقب نامثل كنتو دق: دايز نجا هللا

 ناكو عاص نب رضنلا ىنثدح لاق فنخ# وبا ىنث3ح دمحم ىب ماشع

 دهش لق ناكو ٍميِحَخ نب ليصف ىنثتاكح لق كلذ كردا دق
 عيبسلا لعا نم راتخملا غرف نا لا وم ام ظاولق امهريغو كلذ

 6) 0 ةصوءي: ىنعي. .4©) 6

 2) 00 هرتت رك 0 1 رفتخل 600

 يض) () ئيديكل سم 515( 

 2) 0 300. هنعل (51©, 0221550 هللأ).

 6) © امد. 39 0 د منعا

 2عغ. هللا 00 رعبشل : 100

 0 0 نو عسم لس 6 لانس 1ع

 /) 15 0 م7360ع0. رفعج هبا لق.

 م6 0 لاق,



 ْش
 8 ش
 ها نس ْ 1 8

 كركش فيك مزاخ ىبا هل لاقن هيدي نيب سلج ىنح لكك

 الا ىف عتصت مل ول لق ًةعط م ناساب كل نلعجو كتقلطأ نأ

 كرتتو عبضلا لتقت لاقف ىسم هنبا ماقف كتركشل ىمد نقح

 هنم ريعز لثم لتقن كحجو لق ثيللا كرتتو ةوبللا لتقن 5 يذلا ٠
ْ 8 3 : 2 

 مد 5 تدك شن ول هللاو لاق برعلا ءاسنل نم نيملسملا .ودنع لاتقل ش

 هلاقف مزاخ ىبا ىلا ميلس ىنب نم لجر ماقف كناتقل تنا ىخا

 بصضغن كتانبل اًلحن هذخضتا ىسوم هل لاقف ريغر ىف هللا كبكذأ

 لاق ىه امو لاق ةجاح َك 0 رههز دل لاقذ هلنقب رماف مزاخ نبأ

 , ختيهن كقف ماثللا ءالوغ 24 ءامدب ىهد طلخ# الو ةدح ىلع ىنلتاقت

 نيتلصم « مكيلع اوجرخ ناو امارك اوتو نأ هترمأو اوعنص ام نع

 نع هسفنب هىلغشو اذه 6 كينب اورعذل * .اولعف ولا ء نأ هللا ميأو

 لتقي ىتح لجر نم لتق ام اولغف ولو اوبأ هيخأب رأثلا بل

 براح نب دهس و لاق كيف خيحان ىحكنف اسد رمأف / الاجر
 د 1

 ,ىمزاخ ىبا هللا حبق لق عاكذ اذا سيق“ نب فئتحالا 5 ناك

 ىدع نب تيعزو لق 4«2ىفو نالت هب الجر* هنم لنق ولو اقلع

 عيجو هجر ىلع قيتعاو نا بيوذ نب ريعز لج اودارا امل هنا

 72) © ناسي 1752006 خددلار 2ع, خبذلا 600 جددلا.

 2) 0 07 2 0 مدب 66114 1 2 0 ل كرعحل

 2ء66 كنس اورعذل. رك 00 كت 266 الجر. م2 0 لاقف. م

 ناك“ 2207 لا 2060 ا ا



 1 4 ةانس

 دل نقف ةيملا فكيرط :لثم "نع .مكل نجرغيل :قدانص هد

 '0 لاتك يفلح اوباق+ لق .«هكفلخت ينك ممم نلوي مكماما تنك
 العب هيا ض1 00 : 5 9 :

 ىكرت هل مالغ ةبقر عمو رثل نب ةبقرو وه جوخ 8 مكيراس ىلا
 اوجيفاذ ةةيكنم ةلج* ميقلا ىلع اوليحت لق ريهظ .ىب ه«ةبعشو

 لاقف رصقلا لخد ىتح هباحا ىلا عجرف ريم امك ابضمف هلو

 نأ اولق* ةبعشو همالغو ةبقر ىضمو ىقوعيطاف متيار دق هباععأل

 هللا مكدعبا هلق ةريخل ىف # عبطيو اذه نع «فعضي نم انيف

 ايحافف /لق «توملا دنع مكعرجا نوكا ال هللاو ةمكباكتا ىع نوُلُكَتا *

 دارت. الجر الجر مهيلا اولمح رق 2ديقف ميلا لسرأت !ولرنو رصقلا

 ارتيكنال منع تدفع ىتل هللأو لاقو يو كنبأ كبف يلع 0 نأ 10

 /هللاو اما* هللا لبع د ال نبي يتم يجب ظل لك

 لق ةتلث الا اعيبج ا درسا غلا ال

 000 وأ ا ا ا

 وربع نم. نيلزتعم اوناك ميم ىنب نم لاجر هيف هملكف انّدح ناكو د

 ' لماجر ثدح مالغ وهو ىّمع نبا هنم لجر لاقف 0.ةلظنح ىبا*

 نب 7ناهيجو لق كتيرا ال ءاجنلا لقو هل هبهرف /لق ىل هبه
 لاقف لتق مهي كيج هنبا ىلع هسفن ىقلا ىذلا- ىبضلا ةعجشم

 دعس ىنب نم لجرو عرار لعبلا ؟ذق ىع اولخا مناخ قدي

 لق ءرضم سرق نع اوفيصنا مزاخ نبا ارقخن موي لق ىذلا وهو

 0) © دعبتو.. 220) 00 ءا ظءأأ هرم." 2 © تفقعضتن انا اوؤلاتو.

 2) © عمطنتو. © 0 لاقف. رك 0 هدم. مز 00 ها ءأ. ةلظنحو.

 1 ناهبجور 00 ناهبحو ز 7. 5112152: 2: هك“.

 انا لا كن
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 اذا هباهكأل مناخ نبا لاقف هلق «عجر ىتح هل اوجيفأ غيلع

 ءتادا ىف ةاهرقلعت بيلالك * مكحامر ىف اولعجات اريهز متنعاط

 دق* بيلالك جهحامر « ىفو اموي يلا جوخ هيلع مئترحق نا

 هيلا تفتلاف امرا ةعبرا هعرد ىف اوقلعأت ونعاطف هل اهوأيه

 5 ةعبرأ رع ءاهن جحامر راك ه جيدبأ تيرطضاف * خيلع لمحكل

 / هرج ىب :ناوزك مراخ ىبا لسرأت لق «رصقلا لخف ىلا لمآ

 فلا ةثام كتيطعأو كتنمآ نا كتيارأ هل « لق لاقت ريهر ىلا ىودعلا
 ه هككو ناورغل ريغو لاقذ 7 ىندكانن خيط 9 ناساب كن تلعجو

 ناوزغ اهب طقسأت بيوذ نب ثعشألا اولتق اممق :مصانا فيك

 10 راصمللا خيلع لاط املف لق < مزاخ ىب هللا كيع نب ىدوم كنع

 نا* الا ال لاقف قرفتنف يرخ انلخ نأ مزاخ ىبا' ىلا اولسرا

 ريهر هل لاقف كيبكح ىلع لونن انف اولق ىمكح ىلع «اولونت

 !اسفنا تولاب متيط ناف مكرخا ىع مكناتقيل هللاو مكتاهما مكتلكت

 نا ماو: اعيمج اونو نا.'اماذ .اعيمج انب  اوجراخا امك اون

 قا هيلع متدخحش ىحل هللا ماو مكضعب كلعهيو مكضعب وجاني

 ه) 0 هدم. -25) 0 اهوقلعا مث بيلآلالا 6 0 ىف. #) 0

 ابقلعأو ةعاس هونعاطو هل اهويح امل هتادا ىف اهيقلعاف. 2 ©,

 12617 020: 1/6 را 1266. ىخ (مرادابا ىز كم 660 ع( 2ع

 مراسيم: مراساإب 761 220 ىاشاب (7. 1811. 6 معا. ) 5 كتزج أ 1122 «5أ, ع1 0

 ناسيب 01100 2 ] ثع. طمعاتت 0136111: 1, بكر 17, 12317 111120116 0 ناساب

 ء ناسيب ,طغذذس” ءالعتءاط ولات (تأ ىراح ©( ىريحو نعمامشك ©

 نييمشك هعا], طلكأ أ 1]دكان32 ناسيب 32110 4٠] 250 ع انئاب 0

 ءووع عاود. /) 0 ىنككانتا. 2) 0 خاصا. م) 0 200. هللا دبع.

 2) 0 ءاالخ (ةعنا ١ ترانا كل
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 4 ها ن1

  ةذع « انترق رصق ىلا مناخ ىبا مايا ناسارخ ميت ونب تقوفن

 نب نامتع مرما اوّلوف نينامتلا ىلا نيعبسلا نيب ام هناسرف نم

 دكروو ىلشهنلا ريهط نب ةبعش هعمو ىنزملا هرغتحملا نب ةرشب
 نب 8 ناهيجو ىودعلا بيوذ ىب ريقزو ىربتعلا فلغلا ىبأ

 رخل نب ةبقرو ىودعلا بشان نب ٍياّجحلاو ىبضلا ةعجاشمو

 ىقدنخو عصخ مزاخ نبا «مانأق لق* ميم ىنب ناسرف ىف

 نوعجرب ثق هفلتاقيف هيلا نوجرخ اونو لق انيصح اةقدنخ
 ىف هقدنخ نم ةيبعت ىلع اموي مزاخ نبا يرخن م لق ءرصقلا ىلا

 نإ ااوظب“ نب :نامتع هل . "لاقف "هيلا ارصقلا لما يدعو فالآ الس
 لاقف ةقاط هب مكل نظا الف مزاخ نبأ نع مييلأ اوفرصنا / رفغتكملا 0

 : ضقني ىنح عجر نا فلاط هنارما ىودعلا 2 نب زيهز

 لتموي* نكي ملو ءانشلا ىف ءاملا هلخدي رهن هبنج ىلاو « هفوفص

 نبأ 7 باكا هب رعشي 7 ملف هيف راسف ريم هنطبتساف ءام م: هيف

 ركو 7 اورادتساو خا ىلع لوا مطحن قيلع لج ىتح مناخ
 هيلا لوني ال* هب نوكيصي رهنلا ىتبنج ىلع هوعبتأو اعجار ؛5

 ليي جوخ م هيف ردك ىذلا عضوملا ىلا ىهنتنا ىنح هدحا

 ©6) 0 افدوع, © اينوف 0 ابيرق وصن انأ 516)ز 7. 511513

 505 دمق. 2. "60-2 ريشب (5ءك [4 وشب. 2. 60 رعيكم ار عع هع 0

 7”  رفتكملاز ١*7 86اة0ط. ا , عل ها ةانصتتف م. هقك. 2) 26 ناهبحوو 69

 1 ناهبحو (>): 7. هنمد2 مدع. ه1. ) 0 جلئاقف هناعجشو. #7 0

 هرم. ى) 0 ميشب. /) 0 ه6 2ءا6 فتحملا, رعسكاللأ.

 2) 0 ضفن» /ش2) 0 ذكّتموي هيف. 4220 ملو. 7 0 300. دبع

 ةللا““ 7) 0 رادنساو. : 05) 0 هيلا لوني نأ عنم دحا رسج الو.

 2ز 00 ا 2ءأأ عئم:



  "1خس 2١

 نأ نود عليبس لخ لآ نوبسحكاا رمبولا ىبأ لاقف ه هللا مود 3

 ماقملاو نكولا برو ا 1 هللا لمع ىبأ 6 لاقذ 6 أوعب و عيبابب

 ادالخ انفايساب كتولاكنل وا دليبس ىيلخل مالو لك

 ا خلكأ الا ءالوه ام هللاو ربيولا نبأ لاقف نواطبملا 0 هنم باتري

 : غسوور فطقت ىتح ةعاس تنضم ام ناحصأل تينذا ول هللاو

 نأ هكلذ تصر نأ وجرألا ىفا هكللإو اما فكسلم نب شيف هل لانك

 ةيفزللا نبأ 0 بكت اص 6انبف ىرن نإ لبق ك.ببلا ل

 نب ىناهو * ختام قى رمتعما وبأ مدق 0 « خةنتفلا هدد مااكعا]

 ىنتح لاملا هعمو ىبينثتام ىف و ةراع ىب نايبظطو ةثام ىف 7 سيق

 ىريبزلا ىبا مآ, املف نيسل تاراتل اب اوربكف دجسملا اولخد

 مو ىلع بعش ىلا هعم نمو ةيفنخل ىبا ديحن نحن «قفاخ

 عيتجات هيلع ىأيف هيف ةيفنلملا نبا نونذأتسيو ريبزلا نبا نوبسي
 © لاملا كلذ نيب مسقف لجر فالا ةعبرا بعشلا ىف ىللع(ني نيخ

 هللا ديع راصح ناك ةنسلا هلع" قو رعت ىحبأ 2 ل3

 1 بي_سب ميم ىنب لاجر نم ناسارخ ناك 0 ماج

 نسل ا ب نب نك ل تب هنبأ عنم لنق ص لدذق

 امل لق ىمعلا سادرم نب ليقطلا نع ىناجنولل يشر نبا

 2( 00 500. لاق لجو رعو 0 ملاعت. 7( 6 اوعيابتو 0 نوعدابدو» 00

 اوعيابيف, 1[. اوعيابو. 6) 0 لاق. 4) 0 هبر 0 مدمس. 6) 0 ءا عام

 هد )© ىناه نب سيفو. ىي) 1غ3 هدطصصع5 000. تكاتتح 13-

 معصم ة1لعسص مدسلام ةصغع (112, 8) طسصع لمت 01عهضاأ نامتع ىب.
 /) 0 هدح, ننوع طلع 5ءوتتدسأاتل“ هدم013 1150116 20 ؟ءتاند شب وخا

 2285: 7. 110: 102 2 9 هس



 1 44 ةئنس

 « باتكلا هيلا* اوعذدف راثخملا ىلع اومدقف هتيب لعأو نيسكلا

 مكيدهم 6 باتك اذه لاقو باتكلا هيلع أارقو سانلا ىف ىدانف

 رظحي امك عايلع اروظحم اوكرث دقو «مكيبن تيب لقا حيرصو
 تاراتو لبللا ءانآ ىف رانلاب قيركلاو لتقلا نورظنتي منغلا ىلع

 برسا مل ناو ارزوم ارصن عرصنا مل نأ قاحسا ابأ تسلو راهنلا 5

 نبآب لج ىتح ليسلا ندلتي ليسلا ليخأ رثا ىف ليخأ جيلا
 ابكار نيعبس ىف ىلدخل هللا كبع ابا 4 هجوو «ليولا ةيلهاكلا

 دعمو مي ىو اكل ها نامتعا قير نايبط تجوز وقل لقا قام

 نب زيمعو ةئام ىف سيق نب ىناهو ختام ىف رمتاعملا ايأو ةتام عبرأ

 نيج ىلا بتكو «نيعبرا ىف نارمع نب سنويو نيبعبرأ ىف قراط 0

 دينلل هيجوتب سيق نب ديحو رمع نب ليغطلا عم ىلع نبا

 ىتح مءهللا دبع وبأ ءاجو ضعب رثأ ىف ضعب سانلا جر هبلا

 ١ واط ب ريتحا هلل رثابكأ نيعبس ىف قرع تاذ ولون

 نيسيخت اريتق ابكار نيعبرا قف نارمع نب 520 ابكار نيبعبرأ

 7: تابيكرفاكلا هعمو مارلل ىدسملا اولخد ىتح عب راسف ةئامو ؛5

 نبا ّلكعا دقو مزمز ىلا اوهتنا ىتح نيسلل تارآثل اي نوداني مو

 اودرطق ناموي لجألا نم ىقب + دق ناكو* غقرجل بطلا ريبولا

 مهل اولاقف ةيغنألل نبا ىلع !ولخدو مزمز دابعا اووسكو سيل

 لاتقلا ٌلكتسا ال ىلا هل لاقف ريبزلا ىبا هللا ودع نييو اننيب ْلَخ

 29 ا 0 هيلا باتكلا. 65) © نم. 6) 0 300. مالسلا هيلع. ©) 0

 ءكتتتت ذ,. 6) 165 هدم7265 000«2., آخ ظرامع 9 سك رثز (0 0

 د11 < )0 ق ىوش. 4) 14 2ءغ, 0 ه« 14 ©0, انغ 710©-
 الا تايوكرف ةايكلإاو © هطت114. 62 تابوكرف ةاكلا عاعمو. 01 06 ©660]عر

 01055 ممتن م. 2-2752 0 ناك نيدفولا 2 © كل 6 "هدأ
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 «ملك رشلا ىع ىهنتو هلك ريكل عمجت هللا ةعاطو ه هللا ةعاطب

 ة عمجي رمأب ترم 3ع ل 5 راتخملا ىلع هباتك ملق اهلف

 © ردغتاو رفكلا ٠ ضيو رسيلاو ربلا

 جلا اوفاوو ةكم © ةيبشكل تمدق ةنسلا هذه ىفو رفعج وبأ لق

 5 «ىلدلل هللا دبع وبا عريمأو

 ةكم همودق ببس نع ربل ٍركذ

 فن نا ىع ماشه ومرمكذ اميق /كلذ ىف * ببسلا © ناكو

 ريبرلا ئب هللا تبع نأ, برات ني ممبلسم نعردبح نا

 رشع ةعبسو هتيب لعأ نم دعم نمو ةيفنلل ىب ديح سبح

 »م عيتجتا مل نمل ةعيبلا اوهركو َمْمرِب ةفوكلا لها بجو نم الجر
 4 هللا قطعأو قارحالاو لتقلاب مدعوتو مر 0 اوبهو ذمألا هيلع

 ل 8 برضو هب عدت ام هيف ذفني نأ اوعيابي مل نا مادهع

 نأ ملم نا ةنفيفل وباب اه راكي دا نك أ فعال 0
 نم لاحو « هلاح جيلعي الوسر ةفوكلاب نم ىاو راتخملا ىلا ثعبي

 ىةفوكلا لها نم* رفن ةتلث دهجوف ريبزلا ىبا هب مدعوت 5

 لفأو ناتخكملا ىلا هعم بتكو مزمز باب .ىلع # سرمل مان نيح

 نم ريبولا نبا هب هدعوت امو دعم نم لاحو هلاح هملعي .ةفوكلا

 اولذخ امك هولذخي ال نا .هلأسيو رانلاب فيرحتلاو لئقلا

 4) 0 300. دعو لج 6) 0 عيمتكد». 6 حوحو“ 1 86

 هشبل 60 :ييوستكلا " 26 ناكع 76) 0 هن - ى) © ةمقعت“

 نع. 7170 ل © مل سمو 560 ردو 18:26 6.. 5 2 © 501
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  22-7ما 451١

 كل اوزيل ادنج كيلا نتعب ,ننك ىلذ نلعب اما ميجرلا

 ىلع اوّلظا اذا ىتح كيلا اوراسف دالبلا كل « اوزوكيلو ءادعألا

 | 1 دج حدا نصرما جلل مح يا

 7 تدوس اقيثك 0 لت ب سيدنا مرتع نا
 كتعاط ىف ىلا يةنيدملا لا ملعي* ىتح ءالسر كلبق نم

 هيظع دكجس كناذ ٌلعفأت كرما نع 8 جيلا ىنلمل* تتعب 0

 ةملظلا ريبوسلا لب عن فأرا تيبلا لعهأ مكبو فرعأ ( مكفك

 دعب اما ةيفنمخل ىبا هيلا بتكف 8*2 كيلع مالسلاو نيدحلملا

 ىينت * امو ىقح كميظعن تسمهفو هنأق ىنغلب امل كسباتك 7 نلف

 هيف هللا عيطأ ام ىلا اهلك رومألا بحا ناو ىرورس نم »و هبذم

 ثدزأ ول ىلا ملعأو تررسأو تنلعا اًميف تغطتسا .ام هللا عطا

 هلرتعأ ىتكلو اريثك ه ل ناوعألاو اعارس ىلا شانلا تدجول لاتقلا

 نبت ملص لبقاذ « نيبكاتمل ريخ وهو 6 ىل هللا مك ىتح و تصاأ

 هل لاقو بانكلا هاطعأو هياع ملسو :عدوف زيفنلل ىبا ىلا دوعسم

 هل م تيلقف لاق ءامدلا . نع ففكيلو هللا (قتيلف راتخملل .لق 5

 هترما لق ةيفنخلا ىبا و لق هيلا اذهب .بتكت- ملوا هللا كحكلصا

 2) © ء'ءلضف أاوزركجلور 2 أويبحكيلو. 6) 0 200. ىملاعتو كرابذ.

 دا 01 هزل > 2) 226 |كنخحر 60 هت. -2) 6 دلجر. ري) 0 اوملعي

 قر (© اغا ءقاقبأ 7 © نيش هيلا. 2 100 86 1 عفتك 0 نكت

 2160 هناكربو هللا ةمحرو. 2 © مرا. .ة)-0 ةيونلا 20016

 6 59500: لجو رع 600 3 (5ع01 14 ىل): م) 1غ3 هدحصع5و

 م20-لاقف. 4ي7) 0 200. هل.



 "18 ةنس 11

 ة مآ, املف سرو نب ليبحرش طاطسف وح ه لبقا رث* ةدجلاو

 لجر ةثام هيبلا فاوني ملف هباككأ ىف ىدان هيلا نيلبقم سرو ىبأ

 م ىلا هللا ةظرش اب لوقي وهو ليس نب سابع هيلا ىهتنا ىح

 قد ىلع مكنان ميجرلا ناطيشلا ءايلوا نيلكملا اولئاق ىلا

 ةفسوي وبأ ىتدد 4 فنخ وبا لق ««اورجنو اوردغ دقو ىدهلاو

 ليقي وهو هيلا ىهتنا ءاسابع نأ

 00 0 !ذا مادقم و لكو ريشا سراف ليس 3 انآ

 سرو ىبأ لنق ىنتح ءىشب سيل و اعيش م 2 كش كللاوف لاق

 140 نامأ خيار ليس ند 0ك عفرو اك كك هناال ليعا نم نيعبس 5

 عم اوفرصنا لج ةتايتلك "نم اوك الآ اهوتأت سرو نما تش

 ايلف 0 0 نت 7 شاع نيئاكمبلا 2 رم ناماس

 ىفام نم لوك لا "ولت 000 دم ليس ,(نب 0 دي ىف اوعقو

 !5 7 عجرو مهرمأ راتخملا غلب ايلف «فيرطلا ىف رثكأ تامف اوعجرف

 أولتق رارشألا راكفلا نأ 2 الا لاقف ابيطخ #4 مق عههنم عجر نم

 رانخملا بتكو ءايضقم ءاضقو اينأم ارمأ ناك هنا الأ رايخألا راربألا

 ناكر كلأ هللا مسيل 0 دوعسم نب جاص عم هيفا نبا لالا

 2( 0 ليقاو. 7( 0 11 لببحردتل» 3 0 اولبقأ. 2( 0

 200 ىيحت طول. © نهال. 6 لوخني ا با لاق

 1 00 نحب سايع. ,7) 0 ليرخت 61600 ا

 650 ايسر. /) 0 سابعو. 2) ثربتتك © 0«عو6.. #م6) 0 اوعقو.

 7 0 عوجرو' 71 (0 1“. ماي. 7) 0 200. وهو اباتك.



 11 "9 خذس

 1 لق مث هيلع ملسف جهنم اندف لانقلا ةيبعت هباككا ىبع

 ىذلا اذه هودغ ىلا انب رسف لق ىلب سرو نبا 2 هل لاقف ريبزلا 5

 0 0 اهنا منا 007 ا ١ ىبأ ن .اف اذ ىبقلا ىداوب

 ناف للهس ىب سابع هل لاق | 2 اهنلوذ اذاف ءانيدملا ىلإ

 ىلا كباحتأبو كب ريسا نا ىئرما دقف ريبزلا ىبا ةعاط ىف تينك

 كتعاطب ترمأ ام سرو نبا هل لاقف ىرقلا ىداوب /ىيذلا انودعدد

 ”(ادالص ىلا ابنكا رق ةنيكملا لخنا نا نود كعبتم انا امو

 هفالخ 0 فرع هنجاع لهس ىب سابع ىأر املف هرمأب ةيفايق

 اب ليا لضفا كيأرف لاقف هل ىطف دىق هنا هيلعي نأ # هركف

 نب سابع ءاج رث «ىرقلا ىداو ىلا رئاس ىف انا امك كل ادب

 ا] اهاذعأف معم تتناك رئازجج سرو نبا ىلا عبو ءاناي :لونف لهس

 | الق هباككأو نيرو ىبا ناكو ةخلسم منغو فيقدب هيلا ثعبو

 000 د1 ةشع لك لل. 4لهس ني* سبع تعبت اون ةاوكلع

 عتيبعت ميقلا كيتو ءاملا ىلع اوطلتخاو اهب اولغتشاو اهرحبذف

 نم هيف © ام لهس نب سابع ىار ايلف ءاضعب هغضعب نمأو

 سأبلا ىوذ نم لجر فلا نم اوحن هباحا نم عبج لغشلا

 شام من كا 85 سامع (082) 00 ت6 عاج 22: )© ةئئسلا 2) 6 نر
 ©) © مكتعاطب. رك 0 ىلا“ 4 © فعو. ) 0 رك 2) 0

 اوتام- 4) 0 ةاشب.



 "4 ذخنس “ك1

 ىب كلملا دبع نا ىنغلب كقف شعب ام ريبزلا ىبا ىلأ راتخملا

 لل ع لاما نأ ناينحأ نان اشيج كيلا كعب لق ناورسم

 ىلع تنك ىناف دعب اما ريبزلا ىب هللا دبع هيلأ بتكف « كتددما

 ىل عيابتو ىدالب ىلا شيلمل ثعبت نا همكا نسلف ىتعاط

 5 قدوتج كتففكو . كاتلاقم "نقوم كتعيي ىدتا اذان كلبك نانا

 مومو هثعاب تنا ىذلا شيلل حيرسنب ىلع للكعو كدالب نع

 مولتاقيلف ناورم نبأ ىنتج نم ىزقلا ىداوب نم ىلا اوريسيلف

 لجر ةثام عبس الا برعلا نم هيف سيل ىلاوملا جرتكا فالآ ثلث

 ف ىلا بتكاتف اهتلخد اذان ”ةنيكملا لخلات  قح رس زل لَك

 كعبي نأ ةنيدملا اولخد اذا كيري وهو ىرما ئكيناي ىتح كلذب

 ىتح ةكم ىلا ىضمم نأ سرو نبا ومأيو هليق نم أريما جيلع

 زخئكم نم ثعبذ هديكي امنأ رانخملا نوكي نأ رببرلا نبأ ىشخو

 مهنم لبقاق ىتعاط ىف موقلا تيار نا ردبؤلا نبا هل لقو بارعألا
 ىنح للهس نب 0 8 لايقأو 6 اولعفغ « جكلهت ىنح 2يياكف هلاو

 ىلع لعجت هبا سرو نبأ ىببع كقو 2 ميقرلاب سرو ىبأ ىقل

 شايع هترسيم ىلعو نادي# نم ىروتلا ري نب ناملس هتنميم

 8 ةسيملاو ةنمّيملا ىف اهذك هليخا ننألو ىلدكلا ةدعج نبا

 2 0 همنا 04 0.0 هم. © دعورقل ١ 2) 1تي0م.0 ا

 © مرلاب (51ع). 2ع“ مقرلاب تكاتتص نه مدع عمألات26 ]3ع. عادل, ©عام '
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 كم "0

 قفنا ام فعض عبد فلا نيعبس كعم لجأ هل «لقو ةمادق

 نب 6 رئاسع كعم جرخاو زواغمأ 3 5 هقلنو انبلا هريسم ىف اذه

 عيلع متر عراد سراف ختام سمخ ىف ئطعانلا ناومن نب كيعس

 دق هنأث كنقفن 7 عض اهناث ةقفنلا هذه لح دا لك رك طفلا

 اهّْذحن مرغت نا انهركف كلذ ركق نفلكتو ترهجن هكنا انغلب 5

 ةثام ملثم ءالوم ءارو نا دل لقو ليخل درف الاو لعف نف فرصناو
 زواغملاب هاقلتو ليخل معم اخو لاما ةدئاز تخأف ملق ةبيتك

 دق نينموملا ريما نا هل لاقف فارصنالاب «مأو لاملا هيلع ضرعو

 اهنمكا دقو ليخلاب ةدتاز اعدف هرما فافنأ نم دب الو ةفوكلا ىنالو

 ى لمجاو ىل رذعا نآلا اذه لق تلبقا دق اهآر ايلف بناج ىف

 امل الا كيلا مهب كثعبي مل هنا اما ةدكاز هل لاقف لاما تاه

 ةرصبلا وك اعجار ىضم رث هذخأف دهبلا دعفدف هنيبو كنيب

 نب هللا بع نب ثرامخل ةراما ىف عيطم ىباو ىو اهب عيتجاف

 « ةرصبلاب ىدبعلا 8ةبرخحم ىب ىنثملا بوثو لبق كلذو ةعيبر شا
 3 د 0 تع

 ١ ىهخ ادبي هي هنا فرع قارغلا ؤكت اولبقا فق مأشلا لقا

 نم ريبزلا ىب :بعصم :ببأبو برغم لا لبق نم مأشلا لعا هينأب

 بنكف « عداوص كياكم ريبزلا نسبال راتخملاو ىرقلا ىداو ىلا 0

 ت)/ 0: لاقخو - -2)-0 داقانو. 2 0 رفاسم. 2) 60 كك 12 فقص

 ”0) 12522. ىف. ركز 0 هده. 2) 0.052 :560 22ءعلقب 2) 0 هموت,

 2 0 بعسملا #) 0 هبتاكو.



 “4| خنس كعب

 نأ هركو ةرصبلاب فحل ةفوكلا نم عيطم ىبا راتخملا يرخا امل

 ايبقم ةرصبلاب ناكف لولغم موزهم وهو ةكمب :رينزلا ىبأ ىلع مدقي

 ماشه ىب ثريا نفد نابجرلا :كيبع نط ن2 هيلع تاك

 راتخألا نا ةرصبلا ريع موحق ببس ناكو «ةرصبلاب اعيمج اراصف

 هامنا ةعيشلا كنع وهو رمألا هل عمجتساو ه ةفوكلاب رهظ نيح

 عداخي فخا تيبلا لها ءامحب بلطلاو ةيعنللا قا للا وطدح

 ىنككانم تفرع لدقف كعب امأ ةديلا بنكف هيلأ بتكيو ريبزلا با

 كتلعف انا اذا ىنتثيطعأ كنك امو كتواذع لها. ىلع ىدهجو كايا

 ىلع كل ناك ىخلا تيضقو كل تيفو املف كسفن نم كلذ

 : تيأر ىق ام ىنم تيارؤ هيلع ىنتدافاع اب فذ ملو ىف تنسخ

 وهو «كل مثصنا ىتحصانم رت ناو كعجارا يح نم

 علْطُي ال وهو هرمألا هل عمجتسي ىح ةهوش نكس 56

 هنأ مارا هنم ءىش جغلب اذاو رمألا اذه نم ءىش ىلع ةعيشلا

 ما وه مّلسُأ ملعب نا رييزلا نباءادارت قلك ة كلف نع نال
 5 ىمورخملا ماشع نب ثرامل نب. ناجرلا ىبع نب رغ اطتف ب2

 فلالا نيتلثلا نيب امب رهجتف لق «عيطم عماس هنأ معزي هنا لاق

 و ءىججو لاق «ةفوكلا ىلا البقم يرخ رق مهفلا نيعبرألا ىلا رد

 لق زهجت مكب ةمل لاقف ربخل ةدببخا ىتح ةكم نم راتخملا نيبع

 90 نب ةدئاز رانخملا اطحف لق افلا نيعبرألا ىلا اغلا نيتلثلا نيب امب

 ه) 0 ةمكء» هياكتا ديلا عيتجاو. 2) 0 1ه56. مسب وهو ابانك
 ميحرلا نامحرلا هللا“ 6 0 هرمأ. ©) 60 ايكتيلو 652) 09 هش

 7) 0 رد لا 209 ىجاتو. 7 © هدربخأ. 20 1



 44 نس

 مهنع هريخل فذاقت * موش لعف

 دو اا 6 -

 مقنع ا 1
0-5-5 

 اوييصأو

 شْيَرف باهش ىلع ىسفت فهل
 لكوتملا لاو

 مدد مق* مث اميسح اولَتَك 5

 تحبط 0 فلاب ندعبت 0

 هثاول نو ل ولا ةطٍرش ام

 "امك

 زكيعلا لتانو لكافن ا مكل
 93 5-2 ده -

 5 2 رانش مدع ىسذافنو

 2 ٍِع تضأا 2 55283
 راتخمملا هساسبب ىتوي مهي م | .٠

 الا ها عاتب ناموا نا
 ءراطمألا اهماق* نكاَسَم ىقسو

 راتخملا كرس 6 د
 9 23 152 2 0 ك6

 ايمحألا دعب ع نافل مكيخأ دنع 56 لع / ناك ول*

 ضيبخألاو ا ا يجدن انيق اَنْ يأ نادم

 راصحو هكاصعا قشي نعط : ركيحو َبْذَكي ن و ذآ

 0 ران ةجاجعلا واخ ميلكأي ع لك و متبجَم

 تسلل ىلا 0000 0 ثعب ةنسلا هذه ىفو رفعج وسبا لاق

 مل برخ هل ةنوعم عاهجو هنا هل رهظم وقو ريبزلا ىباب ركملل ات

 نك ئىكلا

 « ىرفقسلا

 راتخملل ناك قفاولا  كيسلا نع ركل 0 لأ 1

 «# ما راض ام ىو شيل كلذ

 او. اولزنف هبرحن هيلا دهجو ناوم نب كلما دبع

 هيجون ىلآ

 للق رماع نب. ىسوم ىتلح فن وبا لق نيح نب اشم لق#

600 

 ر/) © ناكو (ةنع)»

 2( 0 ربك دل ىباعد نخل ى ذاغن)“

 ان )0 دنوكبي مل (51©)» © راطما اهلعا.

 ىو 0 ختامك. /) 0 500. كلذ كعب.
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 1 كه

 ىنأف ةفيحصلا ةكلت تاه مالغ اب «لاقف فنُحخَألا بضغف
 1 لأ نب راتخملا نم .ميحبلا ناجرلا هللا مسب اهيف ةفيحصي

 هرضمو ةعسيبر مأ ليف كغب امأ سيق ىب فيجا ىلأ

 0 دقو ردصلا ىلع نوردقي ١ ثيح رقس هموق قروب فنحألا

 ة انآ *تسبلو ىلبق نم لسر بدك دقق .نبّذك نأو وبكت مكنا

 كيم نب ماشحه /لقو ««مكنم وا انم اذه «لاقف جنم 2 اريخ

 نيكسم نا ىئدعسلا ءالعلا نب عينم ىثّدح لق فنخم لنا نع

 نميف راك و سلع نب ورع نب* حيرش نب فد نب رماع ىبا
5 

 ريمع نب ليحكم ناكيبر قاب قح سانلا مزه املف رانخملا للذات

 8 2 0ن 2 8

 ىبابش /: برغ ناب لق قد نأ

50 
 ىلا اهتبوجو اهلل

 امتنم مييلا كلذ لبق انتين

 نم“ 2 رسخ (

 نر © لافا ك رماع

 /) © اقف

 0:)2 قيوم: 70 1
 ب ىفبس تيبلو 111

 2( 600 سوبنخد و

6 © 

 ء) 00 لاقو 266. لاقو.

 د, (نعاع_تتطت طقعع ت0ائ111:2 0121113 0111130116 0100 ,

 ه1. 24570711 7/111 مو كاودب 902
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 راذعلا ىنم باش دق ىلاهث ال
 57 20 تاء 2

 راصعا 7 ىدنوم نود ىناو

 رافهدأ هل لا رفد ىأ

 15 راغي ميرسك هلا تعلاق مس

 0 ن0 01 5-1-0 هع

 راوحالا ل.عفت ام .اسنلعف وأ

 ©) 0 لاقو.

 لكم. 3 75 5

 نسيكعح 3

 111 15 0 211 عقتاتتحأاتخ

 111م عصام, 127611, 1ك. ءاع.

6( © 0 

 126غ, سون حدو 0 سوف محل

 اهنابوحور 0 اهنانوجو. 11 000 15 تيلوثو

 مةعل13 5011011 1113126 نان3ع 12 ءما226عع7200 11110 6153 .5أ.
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 4*9 خنس ريع

 فنحألا ىلا بتكو «ه غنم ريثك نم ريخم تسلو

 اكلايش ىف ءبوجلا تذخا رث اكلام نم اسف 3تيرتشا اذا

 اكلاب نم 2 امذح اًعاصم لعجآف

 دامح نب نسلمل ماس لق «ةدانج ىب 3 بثاسلا وبا ىنثدح*

 الخد لق ىيعشلا نع كلاجلا ىح ىلع نب و نابخ نع

 ضعب ىل لاقف سيق نب فنحألا اهيف ةَقَلَح ىلا تدعقف ةرصبلا

 انل لاوم متنا لاق ةفوللا لحما نم لجر تلق تننا نم موقلا

 باها نم اح ىديا نم مايد كق لاق فيكو نلق

 اريحا لاقف مكيفو انيف ناديف ميش لاق ام ىردت تلق راتخما

 7/لاق تلق لق امو سيق نبا
 5 هك هده م ع

 اقيدسيعا تلك أ 0

 > ةرنمص 3 36

 ةونع مكيلا 2انقس نحت

 0 نيينش مو 2051761211122 1211116 16151113

 6 - سمسا تالا ل د ن0 -

 1 لزوع لآ وسم منامزقو

 س60 ب ل إل ته مع

 لِمَحلا مهي مكب انلعف ام

 لفر جاسضو ضي يسأل 1 1 ةلتونتع تضخ بيش نيب

 ليكلا جبد ى كه ءايصيلف (ةعيس 3 بدسم انءاج

 نحنا ئللا ةييبعت ن مئرفكو ا ع تت ف انوفعو

 ل 51 مكمود ن م كدب مهب 7 نيبيبشح مهمل

 ©) (( هزت. 0113 طلع 5عولاتا] 124111 1150164 204 2 راشعا اك

 مد "املأ, 23): )6  0 تيرقسأ. 6 00 ظ0000 0 0 2) 00

 ا ل ا امزح 0 امنت ١ 2) © 01 0 ىنتدح

 0-51 نانح (هزك فلتتلتسول ١ 12 02 (2)) /) 01. ه7 737

 ]نري اهم 2 00 لوع» 11 لوغد 0 لوع“ م5707 200.  طتتتحع

: 1761511111 

 لشف دعب مكرما انعمجو
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 "4 زئنس كهرإح

 ءالوه تيتا ىلا اذه ىبموي الا ىيأر ةتنبغ ام لقو 0 تنحل

 عابقلا ىلا سيقو دابع عجرو ىثأرو دزألاو اركب تفلخو موقلا

 ىوخا غلوف ىميمتلا لتقو ميم ىنب نم لجر هلتق ىنشلا ةريشع

 00 رقيساو « ىراش لاقو فيمتلا مد 3 ةربشع سد 2

 عيسم ن د كلام رسمأ نسم ن ءاك اانغع هيلع مدق نيحر انخكملا

 2 صخاش ىتاح هع مي ءبلأ اه ريسمو ورم نب دايزو

 طاو ا كعد امأ اهعجملا 0 بنتكف امهيف راتخملا عمطف ةررصبلا

 ن٠ كلام لاقف ةتل امكل نيضأو ايتئش ام اينحلا نم «امكتوأ

 انيكك انءاططعا قناحتسا ودا انك رثك أ ىق ةريغملا اياب دايول 71

 ةثلشسم لقانا لف انااا" | راسخ اني كلا احزام دايز لاقف ةرخآلاو

 نب فنحألا ىلا راتخللا ا ء؛دعم انلثاق مارحلا اناطعا نى

 دعب امأ متننأ ماسف لبق“ نحو 7 فدخل ىلا رانخملا نم * سيف

 روأول ثبح رقس هموق 3 كدحتلا ا ريضم نم ةعيبر 3 ليوف

 ىكلتو ردحقلا ىف طخ مام كمآ 9 ةىفأو رحمصلا عل عبيطنسي

 27 ىلبق 6 نم ءايبنألا بك دقو اباذك + ىنويست“ مكنا ىذا

 4) 0 12567. سيق نب: 0) (0 بسعر 0 تديعو 2666 تثنع»

 07011. عابقلا كل - لاقو (15 2“ 2 06 6 بانر ِ

 (61 بامد2), 6 دايز (0 022. 8 ىراثت يصأو (1120 0)6 2) ©

 ء. وع 6 © 7 ايكلو ا رز 0 8 12362 هب 2) 0 اناوإ) 1 00 ملل
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 ا لاجو, لدقو قتلا باحعا نم. الجر ,نوعبرا. لتقف. لاتقلا نميبقلا

 م ةكاضلا قزودا راد 3 © سيطسلا ىلع نى دخلا عمدو نابع باككا

 هباحصأو ىتتملا عمسو ةنيدملا ىف ناكا نم برهف اوربكف ريبكتلاو

 سانلا * مثيهلا نب سيقو دبع رمُو اومزهناف مهئارو نم ريبكتلا
 ىو اهيف ناك امو قزرلا ةنيدم © اوذخأو قعابتا «نع فكاب 5

 ىلا امهعم نمو سيقو دابع عجرو «سيقلا كبع هباحصأو ىنتملا

 ةيحات نم مثيهلا نب سيف ذخأف سيقلا دبع ىلا امههجوف عابقلا

 وربع نب دايز لبقاف ءاوقتلاف ديرملا فيرط نم داّبع مانو رسمل
 | ليف ربشلا ىلع سلاجن* نجسملا ىف ومو ,عابقلا .ىل .يكقتلا

 نع كلي ندرنل لجبلا اهيا لاقف هسرف ىلع + دجحاسملا دايز 0

 نب رمعو سبق نب فنخألا عابقلا لسرأف /ماهنلتاقنل و ١ انئاوخا

 ' نيقلا نبع ايناف شانلا رما احلصيل ئمورخملا ناجرلا دبع

 ريبزلا نبا ةعيب ىلع منسلا و ةماعللو دزألاو ركبل فنخألا لاقف

 دالب ىا ىلا اوجرخلف جورمف لق انناوخا ملسن ال ةانلتو ىلب اولاق

 ثيح اوجرخلف نونمآ مو هلهها ىلع رصملا اذهت :اودسفي الو اوبحأ 5

 ىلا :عتباكحا ةدوجوو وربع نب دايزو عمسم نب كلام ىشيمف اوءاش

 انهرك انللو مكيأر ىلع نحن ام هللاو انأ دباككألو هل اولاقف ىنثملا

 ليلق مكيأر ىلا مكباجا نم ناف مكبحاصب اوقحملأاف ”«اوماضت نا
 عجرو فرصناو هب اراشا امو امهلوق ىنتملا لبقف «نونمآ متنأو

 6) © حطسلا. 4) 0 © © ةحصلا. 2 © نعو سانلا نع فكااب»

 "اال عب كفي هزي ةدرمم , 7:0 .ءعلش جنلتاقنلا 2ي) 0

 خماعلاو. 2#) © ك 0 ىكلو. 2) 0 اوكسفن. 2# 0 زدكعل“ نم.

 /) 162 000. م10 امهياكحأ عع. 72) © اوباصت.



 0 ا

 راغخملا ىلإ ةامدو هموق* هيلا « عمتجاو ادجاسم قختاف هيب

 ةنيدملا ىف ماعطلا اوعيجو اهدنع ركسعف 0قزرلا ةنيدم قا رق

 هتطرش ىلع وهو نيصح ىب دابع عابقلا هيلا هجوف ء«رزلل اوركو

 ىح  ىلاولا ةذكس "ىف اوذكات ةلقاقلاو ظرشلا» ىف: مغيهلا" ني سيك

 و لعجت دحا جرا ملف مود سانلا مزلو اوفقوف ةخبسلا ىلا اوجرخ

 لجر انهه امأ لاقف ادحا ريب ملف هلاسي !دحا ىي له رظني دابع

 بابرلا ىدع ىدع ىنب لوم رولا ةغيلخ لاقف ميغ ىتب نم

 5 هقدف بابلا قذ 4لق سمش دبع ىنب كوم كارو راد هذه
 0 رخ مث انهه فقاو اثنا كحيو ه«لقو دابع همتشف دارو هيلا

 6 كحالس كيلع هءّدش لق* كقفاوي ام ردا ل لق ىلإ

 فق دارول دايع لاقف جوفقاوف ىتثملا باكا لبقأو اوفقوو لعفف

 دابع عجرو مداروو متيهلا نب سيق فقوف* سيق عم كناكم

 ىقأ ىتح ةخيسلا ىف فوقو :سانلاو نيحابنلا فيرط ىف فخأف

 ىلا بابو ةرصبلا ىلي امم باب باوبا ةعبرا «قزرلا ةنيدلو ةالألا

 و ىذلا بابلا قأف لامشلا بهم ىلا باب, ىجشسملا ىلا تاو .نيلالثلا

 ملسب اطدو فقوف ريغص باب وهو طقسلا باكا ىلي امت رهنلا ىلي

 اومرلا عل « لاقو الجر نويتلت كعصف ةنتوملا طئاخ و عمه دعضوف

 دابع عجرو يوطسلا ىلع اوربكف ريبكتلا متعمس اذاف 7 حطسلا

 مث دارو مدراطف ميقلا 7-01 كأرول « لاقو متيهلا ىب سيق ىلأ

 ©) 0 « ف. 0) 0 احد رث هموق ىم موق هيبف» ) 00 ء 00 قرؤلاو 9

 رد هك. ]ةع. 11 , بور م7775 5. 7. (انأ1510501ع 11511 76152 3 ان20

 ءملعمس نانع مدغع 0ع237ةقدع 1لعصخاتت). )4  0 لاقف,. )0 دحدشأ لاقف.
 رك) 0 هدد. 50 132567 متيهلا ىب. ى) 0 ىلعع ) 0 حوطسلا
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 كم 44 خنس

 كيج ناكو 48 عويتبضغاذ ممقلا :«متيمر مكنا مل بنذ ال لاقف هاحد
 ةيسداقلا بنج ىلا ثعشألا ةيرق ىف سيق نب عشا 5

 فلطنا لاقف ةئام ىف ئسرالا نداس ابشوح هيلا راقخملا ثعبف
 ازدلتم اغئاخ وا اًنبلتم امثت وا اًديصتم .ايفال هدجت .كناف هيلا

 ل ىتح, يرخ .هسأرب .ىننأت هيلع تردِق ناف اًدّمغتم انماك وأ

 بعصمب قكحلف تل كمح ءونم 5 هب١ طاحاف هرصق

 هنا اوملعف اولخد .هنا مث هيف دنا نوري مو رصقلا ىلع © اوماقأو

 اهتيلب ىتبو اهمدهف هراد ىلا ثعبف راتخملا ىلا اوؤصناف عناف دق
 دق « ةيبس نب «دايز ناو ىدنللا ىدع نب رجح راد اهنيطو
 © ماهمدع م

 ىديبعلا و ةيرخ نب ىثثملا د ةنسلا مذ ىفو رفعج وبا لق

 لع نع ريعز .نب دجا ىتكدصت,ءاهلعا ةرصبلب راتخاملل ةعيبلا ىل
 نا كسألا نب رماو ىيللا ةيطع نب هللا دبع نع دمحم نبا
 ناميلس .عم ةدرولا نيع دهش نم ناك ئدبعلا ةيوخم :نب ىتثملا

 ظقوللا ىلا .نيباوتلا نم .ىقب نع. عجر نم عم عجر رف ادرص نبا و
 ةدعيابف نجاسلا نم راتخملا جرخ ىتح مق سوبحم رانخملاو
 ” سلنلا عداف ةيصيلاب كدلبب فلل راتخملا هل لقو ارس ىتثللا

 «ميغو ةموق نم لاجر هباجأغ احدف ةرصيلا محقف كرما ةرسأو
 اتبع نب ريع عنمو* ةوللا نم عيطم نبا راتخملا جرخا املق
 نب ىنثملا يرخ ءذفوللا نم ماشع نب ثراخل نب ناجولا »

 ) 2)-0 متبحرأ 2ر0 200 مرتو 40060 ةيياوسيا ل

 دستوء7. هللا نعل. رع) 0 1ه56:. هلأ دكر - ىلع. ى) 816 ءان لعاد0ع

 0 دمرت د 2عع ه6 ( دهر, 240 ىلا هدأ 0 رمأو.



 495 فليب 41

 هسبحن راثخملا ىلا هب ءىجحن كدعبأو كبرقأ ام افيس هللا كحبق

 نم لكيلا ليقو -دياكعألب دز حبصا ©« نا امل رصقلا ىف هعم

 اب هللاو اما لاقف !اديقم هب ءميجو سانلا :لخدو لخدي نأ ءاش

 ةهفيسلا لصنب ىلا متملعل ىفيس ىدحيب هل نا ةرجكفلا ةرغللا رشعم

 ىنلتق هنا التق ىتينم تناك ه ذأ ىنرسي ام ديدعر الو شعر ريغ

 ريغ هللا فلخ رارش مكنا تملع دقل مكريغ 2دحا قلخل نم*

 هدب عشر 3 خعءاس مكيف محب برضأ افيس ىديب نأ تدلو ىلا

 ذخا مت لماك نبا كحضف هبنج ىلا وهو لماك نبا نيع مطلف

 1:١ ني لأ 8 حرج دق هك معزي 0 لق اكسو هدبب

 لاقف اهب أف امرلاب ىلع راقخملا لاقف هيف كرمأب انريف- نعطو

 فزنخت وبأ لاق يو( تام ىنتح «. حامرلاب نعطف تومي ىنح دونعطا

 باكا نا ماشع نب مكتمل هنباو ناجرلا دبع نب ماشع مىتدح

 اولبقاف اهقوف نم ميومرف دوعسم ىب ةعرز أ ىنب رادب اورم راتخملا

 , ىققتلا ةعرز نأ نب نامثع ىب و طايبهلا اولتقف رادلا اولخد ىتح

 كلام لا دبع جتلفأو ىفقتلا ةعرز نا نب نامتع ىب ناكرلا دبعو

 راتخملا ىلع لخد ىنح نيني اك مسار ىف ةبرضب ةعرز أ ىبأ
6 5 0 33 

 م هناكاش ثوادف بدن نب ةامس خنبأ تيباث هنأرما رمأف |

 )60 هذه. 7 3) 06 قر 00 نات 2) 0 سلنلا مدخلا
 ه) 00 آم7©5. يلع هللا ىلص, 0 ملسلا هيلع. ر/) 0 ىنتتدح, © هدم.
 76 ترق ناف  فنظ وبا لاق (2. امم, 5) © 220 3 ]ط3 عأ :

 مردف نأ لاقو تعدتالا نب لكيح رانخملا تلكطو لاق... ت) 0
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 كم 91 يس

 اءاجتت ناكو هدغيسب اتلصم يرخ هيلع لاجرلا محتاقاو اهب طاحا

 هومرأ نللو حرب دونعطت الو فيسب هوبرضت ال للماك نبا لاقف
 نأ لماك ىبا لاقق طقسف هب كلذ اولعفذ ةراجكأب ة هومجرأو لبنلاب

 اهب هقرحن رانب اطحف 0 قمر هبو دوجرخأت دوجرخأت * قمر هب ناك

 ىنلا سنأ نب نانس راتخملا بلطو «4 هحور جوخ رف ىح وتو ه

 /#راد مدهف ةرصبلا ىلا بره دق هدجوف «نيسلل لتق يحي ناك

 برج ىلقق هدجوف ئيونغلا ةبقع نب هللا دبع راتخملا بلطو

 امالغ نم لتق لق ىونغلا كلذ ناكو هراد مدهف ةريزجلاب و فخو

 ا لفال ىب ةلمزح هل لاقير لسا ىب نم رخآ :8لجر لتقو

 1 ئىتيللا بقع ىنأ نبأ ليقي امهيفف : نيس لأ * نم

 تقلع قيخأ ا 0

 ناك ىمعتخل ةورع نب هللا سبع هل لاقي معتخ نم الجر بلطو
 بعصمب فحنو هنافف ”ةعيض امهس رشع ىنثآب غيف تيمر لوقي

 عيبص نب ورمع هل لاقي ءادص نم الجر بلطو «هرأد مدهيف 5

 | ١ (يلعف اموا # قيف تحرجو عاصعي* تنعط دقل لقي قاكو

 تأده ام دعب رعشي الوفو هحاطس ىلع وفو اليل قف !دحا

 ©) © فيبسلاب. 4) 0 هوضضراو. 2 © رانلاب ةوقرحأف. .4) 0

 200. تاف خرص ىتح. 2) 0 12562 نع هللا ىضر ل نحب

 ر/) 0 هدم. 01136 5ءوتتات 26115 35 20ع 1060 ان5ل116 20 62

 راد 1 25 را ؟ل © فق. 2) 0 هرم 2 0 نيسح لها

 ملسلا هيلع. /2) 0 امهيقو. 47) (01. ةاتط:3 "يو 21. ه) 00 ©
 0 5 10و 126غ. ةعبنم» 722 00 تلح رجو مايبف.
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 تاس خي ا

 د ا

 ايضار ىئدع ماقن ىدع نع فلئاو توكسلاب لماك نبأ رمأي هيف
 نم ىقل نم كنع هدوكشي لماك نبأ « ىلع اطخاس رانخملا ىئع

 ىب هللا دبع 5 نيسمخل نب ىلع لتاق ىلا راتخملا ثنعبو ؛هموق

 ناعنلا نب ققثم نب رم هل لاقي سيقلا دبع نم لجر وهو لماك

 : ءىديبو يلا يرخت هرادب طاحأف لماك نبا هانأف اءاجتت ناكو ىدبعلا

 ئمابشلا ةيجان ىب هللا ديبع نعطف داوج سرف ىلع ومو جنا

 هديب هيقتيف فيسلاب لماك نبأ هبرضيو لق 4رضي رو * هعرضف
 كو نفقات / سرفلا هب ترطقو فيسلا اهيف م عرسأف ىرسيلا

 هللا ىبع اضيا راتخملا عبو لق « كلذ دعب هدي تّلششو 2
 ١" لوقي ناك و داقر ىب كير هل لاقي بنج نم لج ىلا ىوركاشتلا

 0 ةتيبجل لع مفك عضاول هنأو عهسب نم ىتف تيمر حقل

 نع هفك يريدوا مطل ان نيس 76 لكس لا

 كلذ نا ئديبزلا ىلعألا دبع وبا ىنتلح فنخ وبا لق «هتهبج

 هقك نببتا ثيحح لاق هناو ليقع نب ملسم نب هللا دبع ىنغلا

 ةانولحق انك 00 0 000 3 ةننسأ 0 هللا لها ْئ

 .ء[ ءءء

 ىف لصنلا ىقبو كا ىنح هتيبج 7 نم 0 0-2 لا

 هراد لماك .ىبا ىقل اًملف لق «هعزن ىلع تردق ام انيثم هتهبج

 2) 00 عا 16 نع. 7) () 255 مالسلا امهيلع. ه) © هديدو ا

 1ك 6 2 تر ( ترس 2 9 50 ر/ك) 0 مهسوف. مر © دل
 زموءال. لق. /) © ىلعر 5ء0 14 نأ 2ععرز تأ. 501213 |"هاو 2 2 ©

 11151. هللا عار 39 0 علل ذنساو. 2 0 7) ( ءا 1 ىع
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 نضحف 2 تيلع ككقرام بتنللا نما هلو تببشل انه قاراخ

 كوتكم وهو .نييزنعلا راد ىلا هب اوهنثا املخ هب مكنأش لاق هلئققن

 ىبلسنل هللاو ةبايت ىلع ىبا تابلس هل اولق رث اضرغ دبصن

 ءانيسح ىييمر هل اولق مث هبايث اوعزنف ةرظنت يح .ننأو كبايت

 ميأو هرضي رثو هلابرسب ىمهس قلعت تلقو كلبنل اضرغ هتذختآو ؟

 لاق 24 كازجا اهنم كب فّعت ام لابنب هتيمر امك كتيمرنل هللا

 لق «ءاتيم رن ةيثك لابن مهنم هب تسعقوف ادحاو اقشر دومرف

 امل* لفنق هنأك الينق هآر نم نع دوراخل وبا ىتّتح فنخ# وبا

 2ملا ىلع اح نب ىتدع لخدو «لبنلا ةرثك نم 8 هيف

 1 1 اسوا اس وو

 هنا لق نيسمل ةلتق ىف نأ فيرط ابإب لحتستا راتخملا

 م اذا ملق هللا كحلصا هيلع بوذكم

 لق لجيلا لعف ام ٌراتخكملا هل لاقف لماك نبا لخد نا نم عرسأب

 الاوقو دهب ىيقات نا لبق هلئق ىلا كلجحا امو" لق: ةعيشلا" هلت

 عّقشي نأ لحا وت, هيف ءاج دق ىلع اذهو هلتقي ل دنا سي
 نتبذك ئدع ةدهل لق ةعيشلا هللاو 8 ىنتبلغ لق ودروس ام قمبو

 هيف ىنعفشيس كنم ريخ وه نم نأ تننظ ىلتو هللا ودع اب

 , لق تععنص ام نع كعفدي رطخ نكي رثو هتلتقف 1 ىنتردابف

 ىلع هعبصا راقكملا عضوف ةميتشلاب لماك نبا هيلا مرفنكساف

 ©) 0 دهتيلع. 62) 0 هت. ه#) 0 12567. هيلع هللا ذر 0 0

 كازخا. ) 0 ةمكع». هللا ههر ال١ ري 0 لاقف١ ى) 0 كرسي

 ذآ 0 68:14 125 لع. 20 تردابف. /2) (00دز. 00 فكحسافت

 ١' فراخ. + فجرافب, © فخ ساف.



 55 اكخس به

 ىلع نب دمحم ىدهملل ميحرلا ناجرلا هللا مسب «ةيفنمل نبا
 دجأ ىناف ىديملا اهيا اب كياع مالس كيبع نا ىب راتخملا نم

 ةمقن ىنتعب ةهللا نافذ لعب امأ وه الا هلا ال ىنذلا هللا كيلا

 ىنلا هلل ىبحلف خيتو نيرظو ريسأر لبنت دي ا كل
 5نيب ربع سأرب كبيلأ تتعب دقو © مكترزاوم رصنو «مكيلتا# لتق

 هجر * دتيب لقاو ىيستل مث ىف كرش ه نك انلعق لقو هيب نحل

 تيسلو قنا نم. 3 هللا_رجكي لو .ةيلع انردق .نم لك /ةيلع هال

 مايمرأ مهنم .ضرألا ميدا ىلع نا ىنغلبي ال ىتح مانع و مجْنِمب
 كيلع مالسلاو هيلع +نوكأو هعبتا كبأرب ىدهملا اهيا ىلا بتكأف
 5 نب هللا ىبع كثعب راتخملا نا مث «2هناكربو هللا ةجرو ىدهملا اهيا

 باصا ناك قو ئىسبنسلا ىئاطلا ليفط نب: ميكح ىلا .لماك

 هب لبقا رف هذخأف لماك ىب هللا دبع هلتأف هرض امو هلابرسب ىمهس

 ملكف فقيرطلا ىف ٍهقحلف رتاح نب ىدعب ”« اوثاغتساف هلهأ بعذو

 ,50 كلذ امنا ءىت دما نم 7 ىبلا .ام لاقف هيف لماك ىب هللا كيبع

 وح .ئدع :ىضق, اجشار هناك لق ديتآ قلخ,لا5 راتخملا ريما 1

 ةنابج مهي .كباصأ دموق ل 00 راتخملا ناكو راتخللا

 رب هتيب لحا الو نيسلخل رما نم ءىشب اوقطن اونوكي رف عيبسلا
 نب ىلع ريمألا عقشي نا فاخن انا لمك ىنبآل ةعيشلا تلاقف

 )0 ذموء. وهو اباتك. 242) © ذهدء. ربعو لج. . 0.0 مكلناق»
 4) 0 مكرزاوس. 6©) © نمت رك) 0 مالسلا قيلع مز 0 جنتم.

 :00')2 أمرا, © ايما. 2270 ىكاو. " 200 1456. ملشلا هيلع 20
 ناكو. 70) 0 اوناعننساف. 7) 0 ىلع ه) 0 كاذ,. ر) 0 56. مالسلا عيلع.
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 0 يسق ئََخَأ 2 ناك ل

 جيف مج نبك ل رشَع ذأ

 . نول كيك فاق! سسنب تكسب
 مها لضم قيقا 05000

 ل ا مع 5

 مقرألا حاتج هل نيلي اًدهع
 ”0 0 نيسأو عصب ةنباوأ نعل ني بخ راهم لطع امل

 ىتح ىميمتلا ةرامع نب نايّبَطو ىطعانلا نارمن نب ديعس نبا
 كلف ىف ةيفنلل نبا ىلا بتكو ةّيفنلل نب نيج ىلع ءانهب امك

 جيم ناك امنأ لق رمع نب ىدوم ىنثدحو فن#وبا م لق «باتتكب ٠

 10 يسال دايو 4
 « اوركاذت نا ىلا ثيدمل ىرجن هيلع ملسف ةيفنلل نب دمت ىقا

 . ثيبلا وحيا ردم نلريق دو هت دبوكي زادك
 ةلتقو ةعيش انل هنا معزي هلسر نوحما ىلع ةيفنمل نب دمحم لاقف

 2املخ هنم رخآلا اهاووف لق هنوئّدك ّىسارللا ىلع هواسلج نيس

 ىدهملا تيقل لح راتخملا  هلأسف هيلع ملسف هاتأ ةفوللا مدق

 ام لاق ربخل كبخت لق مكيكاذ امو كل لق ام لاقف معن هل لاقف

 و امهسوؤرب ثعب رث* امهلتق نا هنبأو دعس نب رع راتخملا ثبل

 ىلا ايهعم بتكو انيمس نيذللا نيلوسلا عم ةيفنخل ىبا ةىلا

 2) 0 (ء6 (0072) مي. 2 65) آ1معاتمأغ طلع ء«ملعرع (نهدداوساتس. 16م1.

 1ه4+4 ونانعر» 51ع10 (ن 51ع2320115. )6  1132 ©0010. 20 امكاذت.

 4) 0 (ءع6 ©07) ةمقعت“» نأ. ©) © دل نامت كرا 6 هع مك

 م) 0 امهيسارب ثعبو. /) 0 12562. لكيح#“.



 “ك4 زئنس 0

 اما ليقي ىلع ىب كيح رفعج وبا ناكف لاق 2اذديهش هللاب ىفكو

 ديري ناك هناف اثدح  ثذحي نا الا دعس نب رعل راتخملا نامأ

 جرخ اذهب نايرعلا هءاج املف لاق يدش ءالخلا لجف انآ

 ىراد لونا هسفن ىف لق رت ةيمامحت ىلا ىح متل نخا

 ةىلوم ربخأف همامح ىلا دقو ةودغ هرأد ىلا رث ءاحورلا ربعف عجرف

 ثذح .ئاو هالو: مل لاقف ةب.ديرأ اهورذنإام)" نم نك ٠

 انهه ىلا تلبقأو «كلعأر كلحر* تكرت كنا تعنص امم مظعا

 «هلزنم ىلا عجرف اليبس كيلع لجرلل ةّنلعجت ال كلحر ىلا عجرا
 ول هدرتس ةلسلس هقنع ىف نا الك لاق هقالطناب ءراتخلا ىو

 10 هيلا ٠ ثعبف رانخملا جبصأو لق 4*2 عاطتسا ام قلطني نا كيج

 1 لاقف هيلع لخد ىنح دعاجت عب ءبنآي نأ هرمأو اةريع ايأ

 هفيسب / ريع وبأ هبرضيو * هلا نيج 13 رثعف رمع ماقف ريمالا

 ر

 هدنع سلاج وهو دعس نب رع نب صفح .هنبال راتخملا لاقف

 رهلعب شيعلا ىف ريخ الو معن لقو عجرتساف سارلا اذه فرعتا

 اذاو لتقف مب رمأث هدعب شيعت ل كناف تقدص رانخملا هل لق

 88 اذهو نيسح اذه لاق راتخملا 5 رت هيبا سأر عم هسأر

 ام شيرق عابرا ذختلت ا ل ل ا

 ىكبت لعس ىب ريع سيسنب # ةكيح كتشلاقف « هلماثا. نم علمنا اوفو

 اههابأ

 )0 كلحرو كلها. 2) 0 لعجت. 2 0 204. بخأف. 4 ©

 200 اين 2 © كاف دير © هبيرضف ربع وبا هب يعدو 20

 نكسللا ١ ضر نإ د
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 ا 44 ةنس

 نايرعلا هنبا امد هلزنم ىلا عجر اًملف صاقو نأ نب دعس نب رمغ
 كرذح لح هل لقو اذكو اذكب هبخن ةليللا دعس ىبا فلآ لاقف

 لاقف ثيدلل هتذح رق ءالختساف هانأف لق *كييغ ديري ال هناف

 اذه قيري فيك اريخ ءاخالاو كبا هللا انج دعس نب ريع هل

 ام لوا راتخبلا ناكو فيثاوملاو نوهعلا نم قاطعا ىذلا دعب ىند
 ةدعج نب هللا ىبع ناكو سانلل افلاتو ةريس :ىش ىنسحا رهظ
 رع ملكف ه يلعب هتبارقل راتخملا ىلع هللا فقلخ مركا ةريبه نبا

 لجيرلا اذه نمآ ال ىلا هل لقو ةدعج نب هللا دبع دعس نبا

 هنامأا تيار انت لك *لعفف انما هنم ىل ٌلْكف راتخملا ىنعي
 قا نب راتخملا نم ناما اذه ميحرلا ناجحرلا هللا مسب ةدتأرقو

 ىلع هللا نامأب نمآ كنا صاقو ىنا نب دعس نب رمعل ديبع
 ناك ثدحب ْنَخاوُت ال كدلوو كتيب لهأو * كلعأو كلامو كسفن

 6 كرصفو كلعأو كلخر تنمزلو تيعطأو تعبس ام اهدق كنم

 نمو دمحم لآ ةعيشو هللا ةطرش نم دعس نب ريع ىقل نمف
 كلام نب بئاسلا مدهش ءريخ الا هل ضرعي الف سانلا نم ميغ '"

 لعجو لماك نب هللا دبعو داّحش نب هللا دبعو طيمش نب رمأو
 اب ىعس نب ريل نيفيل هقاثيمو هللا دهعغ هسفن ىلع راتخملا

 / وهسفن ىلع* هللا نس كج كح نأ الا نامألا نم هاطعأ

 ممم ساس

 ه) 0 ىلع نس. 65) 0 200. وهو. 4 0 هده. 4) © كرصقو

 6) ©0 ذصقع:. هيلع هللا ىلص. رك © 200. كلذ ىلع. 4) "0

 ةيلع 10 00 7653 ديهش - نم هاطعأ ]3 1522 0381112 8

 .٠ معملعزات 4 , 16016 21301115 1ةعأ 1



 اوطاحا ىتح هاوراسف هسح بحاص ةرع ابا ثعبو رك ىخا

 ىنخلا نيسلخل سأر بحاص وهو َىَحَبصألا فيزي نب ٍيِلَوَخ رادب
 ىف هبلطي نا ةرع ابا ناعم رمأف هجرخن ىف ىتخأآف 7 ءاج

 ىردا ال تلاقف كجوز ىيا اهل اولاقف هيلا هتأرما نجرخف رادلا

 5 ىلع عضو كق اودجوف اولخدف يرخملا ىلا اهديب تراشأو وه نيا

 ىف لبقا هنأ رث ةقوللاب ريسي راتخملا 5 ناكو هوجرخأف ةرصوق هسأر

 راتخملا لبقتساف 2 الوسر هيلا ةرع وبا ثسعب دقو هباككا هرقا

 ءلبقأت بكل كبخأت لماك نبا هعمو :لالب نا راد دنع لوسرلا

 رث* هلها بناج ىلا هلتق ىتح مددّدرف هب لبقتسان عك راتخملا
 ؛ دنع فرصنا مث ادامر داع ىنح مبا 2 7 هقرحف رانب و اعد

 نب كلام تنب 5فييعلا اهل لاقي تومرضح نم هتأرما تناكو
 سأرب ءاج نيح ةوادعلا هل تبصن تناكو برقع ىب راهت

 نأ رعشألا وبا رماع ىب ىنوم ىتلذحو فنخ وبا لقا 67 نيسلل

 7 الجر اذغ نانقأل هءاسلج ثّدح وهو مهي تاذ لق رانخملا

 و نينموملا هلتقم رسي نيبجالل فشم نينيعلا رئاغ نيمدقلا ميظع

 دنع ئعضنلا توسألا» نيلبا متيهلا ناكو لك «ىيبرتملا ةكنا
 ديري ىذلا نأ هسفن ىف عقوف ةلاقبلا هذه عمم نيح رانخملا

 ه6) 1غ35 000. 0 اراسفو اطاحا ءا6. 6) 0 ناك دقو. 2 0

 هد. ©) 0 الويس 6) 0 ليقأو عجبرف». /) 00 ءأ 0 دودرف

 01100 521 مأا11326 7160 هدكدرسف 011001 2عععج1 0161123 م1160: أ.

 هدرق. من) 0 احدو. )0 200. اهب. 2) 0 208. اهمر. 2) 6
 فويغلا و ةانتت 1,6 5ء09. راونلا» 7) 2ءا. ذصق. هيلع هللا تاولصد

 600 ماسلا هيلع. 2 772) :0 هد. 5ءع0 53121 1



 كب. 414 دعم

 ىضياقلا « طوس نب رشب ءامسا نا ىلو ةنيهج نم ئنامْفّتلا
 نب ! ناجرلا. نبع .مذ ىف .اكرتشا اناكو نيسأل لتق ادهش نمت اناكو

 دنع لماك نب هللا ىبع طاحاف هبلس ىفو بلاط نأ نب ليقع

 ناهد ىنب اباطخ لثم ىلع لقا نامهد ىنب لككاسع ةاددعلا

 كلاخ نب نامثتعب توأ مث نا نوثعبي موي ىلا اوقلخ موي كنم 5
 دل[ لقق مسكر خلا دكنع نم مكقانعا برضا مث نأ 6 رمسأ ا

 ىف نيسلاج اهودجوف هبلط ىف ليخأ عم ل انلهمأ

 نب هللا دبع امهب قف ةريزخل ىلا اجر نا ناديري انكو ةناّببل
 اودجج م ول لاتقلا نينموملا ىفك ىذلا هلل نمثل لاقف لماك

 كنْيح ىذلا هلل كينان هبلط ىف هلونم ىلا انانع اذه عم !ذهد»

 ©رثب عضوم ى* ناك اذا ىتح ابهب جيرخت «كنم. نكما ىتح
 نأ هرمأت اهربخ راتخملا ربخأت عجر رث امهقانعا برض دعجلا

 ناذهف اركي ىتح «نانفدُي ال لقو رانلاب امهقرجف اييعلا جر

 ىنهلل نامثع ىثري ناحيق ىبعأ لاقف ؛
 هني نايقفلآأ 7 ىكب نيع اي 15

 سس نم نا

 6 نوبه لأ مك لا نتعب ذل

 نه دن مم

 هلئابش | ب اًدجام يضاف ركذاو

 اتاتينف لآ مف 0 دلشل [نم

 نبأ ىدنتلا ىئدع نب ىناه ند ناعم ثعبو رماع نب ىدوم لاق

 2) 0 ك4 14 طيمش (660 14 117, م. 1* طوس). 110 ةانطتق “همر

 3ق. 2 6) 00 ه6 1عءام يصقلا“. 6 0 هس. 2) 0 رثببز 61 26

 ادن نم 1 طلع 729 0 انخكيا



 "1 ةانس 0

 لاقي هعم لاجر ىف ىنتعب رث لق كلاخ نب نارمع هل لاقي الجر

 ةراكشخ ىا نب ناجرلا دبع اهيف ءارمتل ىف راد ىلإ ةبابحلا هل

 مانلخدا ىتح عب انتجت «ىنالوكل سيق نب هللا دبعو ىلجبلا

 الا ةنإل لما بابش كيس ةلتقو نيحناصلا ةلتق اب هل لاقف هيلع
 5س مويب سروولا مكءاج كقل مويلا مكنم 3 نقأ دق هللا. « نورت

 55 .٠

 ىللأ قوجرخا ني عم ناك ىدتلا سيروا نم اوباصا كق أذاكو

 وبأ لاق «وغن ةعبرأ ءالوهف مب كلذ لعق مباقر أوبرضف قوسلا

 وكن نجر راتخملا ليخ ىف ىرعشألا كلام نب بتاسلا انءاج

 ؛0ىف © بخلص انبا ناجرلا كدبعو هللا كبع جرخو سبقلا كيع

 اوضم رث اهوذخأو .توجنف ىنع ايهيلع سابتحالاب اولغششو ىرثا

 نب بهو نب هللا كيبع هل لاقي لجر لونم ىلع ا اورم ىتح- امهب

 ىلا هب اوهتناف هونخأف دبع ىنب نم نادج# شح ميع نبأ ورع

 نب ديم لاقف «2ةئثلث ءاليهف ىوسلا يف اولتقف .مهب رمأن راتخملا

 15 0 © عنم انين ثيح كلذ ىف ملسم

 وكتأ 15 ملو ثوكات يثعنب لع يح ملا
 وسر ريع كك ملط ىنتقلا هللا هاج د2 6 ن

 دقو ةنيهج نم ىودعلا رماع نب ىبوم ٠ ىثلح فنخ# وبا لق

 ثعب. لق ئنهلل .ناجرلا دبع نب مهش تيدا كلذ, فرع
 »ف مريسأ نب كلاخ ىب نامتع ىلا لما“ ئبادللا بس

 ه) 0 ةصقعت“ نأ. 65) 0 لقا. 2 266 بحلص, 1 نحكلص.

 4) 0 هدم, 62) 0 ىتحدح.ا ير 0 ىبسا (560 14 نأ 13
 "66 2 ويسأ).



 ل 684 خخنس

 هلاّذَق « باصأ سابَد نبا لينق

 هلا دبع مهنم نيسمملا لئق نع رقن ىلعر اعخملا لد ىذلا :ةوه

 بلا هريسنلا نب كلامو ةقرخ نم ىئنهمل لؤنلا نب ديسا نبا
 نب كلام رمن ابا راتخملا مهيلا ثعبف ّئبراحمللا كلام نب ليحو

 ةيسداقلاب مو مانأف راتخملا باكعا ءاسور نم ناكو ىدهنلا وريعت

 راتبخملا مهل لاقف «ءاشع هيلع مهلخدا ىتح مهب لبق عذخأت

 نيسدلل نبأ د لو َْ ا هنباتك - 7-3 ءاذعا اي

 د انيلع ننِماف نوخراك ىنتكأو انبتعي هللا كير نا ةالصلا

 او مكيبن تنب نبا نيسبمل ىلع متننم الهف راتخملا ل0
 هل لاقف هسنربب بحاص كتبنا ىلبلل راتخملا لق رث هويتيقسو

 1 ا للا رطل

 | اح مس ةلدنب لست ب ا 75

 00:11 ] ] ] ز> | ]| ] ]|
 ئيبتلا نلصلا وبا ىنثتّدحو فنخ وبا لق ««ىبراحا كلام

 نم لاجر ىلع .لد.راتخملا نا لقيصلا ىيعس وبا .ىتدج لق

 مهنم فخأف ةرتع ىلا ىضم مث لق كلام ىب دايز هل لاقي الجر

 ©) 0 بيبصأ. 5) 0000. وهو. 2 2866. ريشب. 2) 0 1ةمكع»
 ىلع نب. 20 ايلا )6 ةيجيءا 2) 0: هس: 2) © قد



 ري 5 41

 ديزيو رجع نب هراجكح عجرفذ ةعيبرب اورم ىتح اوضه مث الجر

 نب ةمركعو ١ نيصحح وخا ركنلل نب, داذشو . ميور نبا تراثملا ندا

 ةمركع مهيلع فطعو مهلاحر ىلا ءالوغ عيمج ةفصناف ىعبر
 ىتح ءاجت هميرح دقو هنع فرصنا مث اديدش الاتق مهلتاقف

 5 دارأف رح لل ةيحا ىف ليخ ترم دف هل ليقف هلونم . لخد

 عطتسي ملف 4هبناج ىلا* ىرخا راد ىلا هراد طئاح نم بتي نا

 ءاعبرألا مهي عيبسلا 24ةنابج ةعقو تناكو هل مالغ هلج ىتح

 فارشا يرو لق 211 ةنس ةكلل ىذ نم نيفقب لايل 525

 نم ام لاقف نيسهل ةلتقل راتخملا نرجو ةرصبلاب اوقكلف سانلا
 10 سمب نينمآ ايندلا ىف ءايحا نوشم نيسلل .اولتق .موق كرت اننيد

 ابك .باّذللا نانا ان ايندلا قي ااذا* )انا. عتتمحت لإ

 افيس ىنلعج ىنذلا هلل مديل هيلع نيعتسا هللاب قاف ومس
 ناك هنا هقكح مئاقلاو عرتو بلاطو هب مهنعط اخضرو 5 مهبرض

 مهقح ليج نم لذي ناو مهلنق نم لتقي نأ هللا ىلع اقح

 : ىنتذحن فنخ وبا لق - «خونفت ىتح : موعبتأ رث ل عومسف
 ال هناف نيسلمل ةلتق ىل اوبلطا هل لق رانخملا نا رماع نب ىدوم

 رضملا ىقنأو مهنم صضرألا رهطأ ىتح بارشلاو ماعطلا ل غوسي

 نأ :ئنهلل .نيغأ . نب كلام غىقتحي فنخم وبات 00

 رشا :ىب: نامع: ىبا نيك لبق ىخلا وهو . نابد" نب هللا كبح

 90 رعاشلا لق ىذلا

 ه6) 0 جاع 6) 0 فرص: 60 حرج, رخ 0 )© ١.)2(

 هده. 2 06 ه6 0 ةطصق. هيلع هللا ئتلص. ١/0" قون 008
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 ىلتاقي ةابجم اب «لاقف مابش هل ليق انثأرو نم انوتا ىيذلا

 قور وبا ىنتلحو فنخ# وبأ لق كهل ميق ال ءىم ىموقب

 ناكو فتموي لتق نييطعانلا نم 2نالقب ىّت نب ليبحرش نا

 ام ةلتق اهل اب لتقي نا لبق هذتموي «لاقف ناد# تاتويب' نم

 قارف ليجكتو ةين ريغ ىلع لاتقو مامأ ريغ عم لانق اهلوتقم لضا ة
 نوعجار هيأ ناو هلل انآ معنم ملسن رث ماذا مانلنق ولو ةبحألا

 نأ ةفاحضض ىسفنب ىموقل ايساوم الأ تجربخ ام و.هللاو امأ

 نع تينغا الو اوجيأ الو كلذ نم توج ام هللا ميأو اودهطضي
 هل لاقي نادجب نم نييشئافلا نم للجر هيمريو لق «#اونغا الو
 نب نامرلا دبع ىف مصتخأو لق «هلتقيف 1 سب ميلكه نب رجا 0

 ىفنخمل رعس ىلا نب رعس ةثلث رفن ىناديهلا سيق نب كيعس

 وبا لقو ةنعط هتنعط رعس لاقف رخآ لجرو ىمابشلا ريبؤلا وباو
 ويبزلا ابإب هنبا ىل لقو رثكا وا تابرض رشع انا هتبرض ىك ريبولا

 20 < د

 | | سلا دوت ديس يعش نسب حاكرلا دبع لقا

 اتا اولو  ةلوسروبادللا تاج. نم نودي رختآلا مويلأو هللأب نووي 15

 مكّلك راتخملا لاقف ةمُهَتَريشع وأ نوح هم : 1

 يهدموق نم الينق نينامتو ةثام عبس نع ةاعقولا تلجكأو

 نراك .كاف نا. لتتقلا ا ترعلا ىتّذح 0

 رشع ةعضب ةسانالاب مهنم بيصأ رضم نأو نميلا لما ىف ةركتسا

 "60 0 لق 0)78 ءابخ 710 كق 2ءب هستع .2) مز 00 ©
 .٠ نالعت ”© نالغن. 11 ةصحلفمصف ذص 72/44 22, 20 نالقب ىذ لأ ططعتتم-
 رهغ 1016 طسعان تاتوبب (8101162). © م0556 طمع 20 عا> 5. ناك,

 51| ةمكء قم . يرقتع 0 26617026 16ق7:1قا غزا ةسقعتلا لأ

 /) 0 تينعأ ءأ اونعأ. 2) 0 هدم: .2) 10.5815. 22. 20 ركباسي
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 ىلع لسفت ال. 48نينحا  تيح ىتع بهذاف كلفقا ال نا

 نع .ىقرابلا ىلع نب ناجتل يقدم فنخم وبا لق... ناككإ 3

 يشأ لق اهب ةديفلجا نامآ, ل كانك ام. لاق نسادرم ب ها
 تفلح ىتلا هذه ىنامتأ هى ةىنم بذللا ىيف* هغلابم الو اداهنجا

 5برهف هليبس اولخحن «ءلئاقت هعم ةكئالملل تيار 2لق ىلا اهب 4 عل

 ةرصبلاب ريبزلا ىب بعصملا دنع فنخم نب ناجرلا دبعب فحلف

 ريبزلا نب بعص اوقحلف هوجولاو ةفوللا لها فارشا يوخو*
 ليقي وهو ©ةفوللا نم سادرم ىب* ةقارس رخو « 0 ةرصبلاب

 تانتمصم اًمَفُذ فذبلا ثيأر ىببت نا قاحشا انآ غلا الأ
 و وه د ته سد

 0 تايملا ىتح معيلاستبق للسلع ما تردفك

 , تاس هان ال ل6 0 مل اما سكيبف تا

 تادأ سيلا يسيل يحرك ناو في مهل ليلشأ وسلا اذا

 مداد ئىب نيم ام لك هد نب ملس بئاسلا وبا ىتدح

 ىقرابلا ةقارس رس أ امل لآ خيش نع قرعنتنألا ىبوم لأ كلو نم

 ؛ة بايت يلع ىّلب كود ىلع موق هلأ ىنرسأ ام ىنومترسأ و متنأو لاق

 لاقف: هقلطأف ةخكئالمللا كلوا رانخملا لاقف لق 7 ضيب

 تاتّيضم اَمقذ قلبلا تيأر ىتنأ قاصحسا ابا غلب الأ

 تاعرشلاب ماع اانالك .. ةتابيأوك ملام ىتيع قرأ

 كيعس نب ناجرلا دبع نأ دايز نب ريع ىتدح فنخم وبا لاق

 ه0 ءالبم نم مككو عيبسلا ةنابج مهي لق ىناديهلا سيف نبا

 ه) 0 .كقش...:0:)2 بخالا “ىف قه. 0-2 ذمكعل لقما 00
 هدم. 2) 61. لمن 22د صنسا )ا 7 © تأسف 2) © متاناوا.

 /2 ) ضايب. 2( 00 هايرقو 26غ, كأ صبت.
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 44 زخنس

 هتوص ىلعأب هيداني
 د ند

 ا رح

 4ع

6 

 كنكلاو 0 ب حلا

 نم هيلا لسرا رث ةليل هسبحن ىنجسلا ىلا راتخملا هب «٠ ثععبف

 4 ليقي وهو راتخملا ىلا لبقأت ةقارس اعدف هجرخأت دغلا و

 00 قاحسا ا لجأ الإ

 ايش افشل ىَون ل انجرح

 كلج همانا# لا اكررك
 د 2 ن

 ءاقحكلط 0 ا _

 527 معي ىف يحك ريصنتك

0 

 انكلم وله تكلم نأ ٌمِجسُأف

 فالف ثُم هيف نلبعت
 ىهتنا املف 45

 - فسكتتاك قوز انورت

 اتيحو اًريطب انجورخ ناكو

 يقتل ص ىبَحلا لدم مهو
 بلا ايَب دق َميقلا انيأر
 انيقعتست هحتبتنا 8-5 ابئاص اًنعطو

 ِن

 ابنت 0 نأ بغشلا مهبل

 دقعأو نوح م انركل
 هل - هد 3.3 ةّ

 نع 55 يشل ل هللا كحلصا هل لق راتخملا ىلا

 لتاقت ةكتالملا ىار دقل وه الا هلا 9 ىذلا هللاب فلك 7 سادرم

 ربنملا دعصأت راتخملا هل لاقف ضرألاو ءاهسلا نيب فّلبلا لييخل ىلع
 ةراثخملا هب الخأ لين رق كلذب عبخأت عصف نيملسملا كلذ ُملعأف

 تفرع دق ام تدرا امناو ةكئالملا رت رل كنا تملع دق ىلا لاقف

 ١ 0 حاسي. 201 نحس. . 2), 0 نيحو سل 0
 م:هعءعلتغ لاق. 42) 110. آخ ء( 1طص 2010م, 11". ) 0 افخكلط.

 7010© ع 1135 ءانوس» ]خه د12 016. 1هعصط.: 5ه0 زد ه016 1

 اعنت 1ةعلكانك. ى) 015 7ءزتاوع ر 27602.11, 637. 7 0 0 ىقرابلا»
0 © 4 



 ١45“ خنس ا

 ىف تلقف ليخل رفاوح عقو تعم. ذا مثانلاو ناظقيلا نيبل ىا

 تيرجتل كلذ نم كيتا هنعمس ىأ مث حلا وص اذه ىسفن

 ة اوطاحا رث* اوربكف لتلا نم انيلع اوذوشا دق مهب انا اذاف

 : ىلع رمأف لق انليخ هانكرتو انلجرا ىلع تشن انجرخو اننايبأب

 ضايب ىلا رظنا ىلاكف سصوبأ ناكو 000 دريب ونامل هنأو رمش

 نا هولجما ىف 6 جرلاب مهنعاطيل هناف * كربلا قوف ىم 5

 تنعما نا الا وه اف لق «هانكوتو 0 «نايتو هحالس- سلم

 فنخ وبا لق :«غثيبخل 2هللا لثق ربكا هللا تمعمس ذا ةعاس

 10انأ لاق دونللا نا و ديبع نب ناجولا دكيع نع ىقرشملا / ىتدح '

 ةرمع ابا هب تييتأو يلعلا عم هتيار ىذلا باتللا بحاص هللاو

 معن لاق ذئنتليل ايش ليقي هتعمس له نتللق لق ارمش تلق انأو
 هس

 ذنب لحد ار دش ى* ىقلا م ا ةعاساأ دج / اننعاطذ انبلع جرخ ---

 ليقي وهو انيلع جرخ رت هفيس 7 لخاف 1

 .: *:الماعلا ذي هَيضْم انج . ةلنيس نبع كنيل ميقا
 التاق وا اًلتاقم اًذك الا الكان ودع نع امي را ملل ظ

 20 0 د

 الماعلا ىورسنو ابورض ميحوبب

 راتخملا جرخ املو قاما لا نب سنوي 4 ىع افنخ وبا* لاق
 4 سادوم سب ةقارسم ذخا رصقلا ىلأ ليع عيبسلا ةانابج م

 ه) 056. لدار مر" وطاح 2 انوزنو 560 ءىاآذ 17و

 117 2 7 هل ه) 1]1ح © طقعع ؟ءزتاطو دماج 1ع 5ع0 03111160

 ةهطأاعر 2056 فقدك دوبب ]ءوانطأال1. ركز 21عام. ىنتتدحو , 60 ىتدخ.

 ى) 0 ءأ آخ 15 موا 0)8 و772 0 ئقراسلا»



 7 44| ةكخبب

 الغ جو عيبسلا ةداّبجب نميلا لعا لئقو راتخملا انمع

 |! ىمصم نأك ام ديا رمش لق نم « ناكو رمش بلط
 / «بئاج ىلا ليني ىنتح ىصم مث امّديئاس * ليني
 لق ىلا لسرا مت ّلث بتاج ىلا رهن ىطاش ىلع « ةّيناتلكلا

 اق ءاجنلا لق 2 هبرسف اجالع اهنم لخأف ةيرقلا :

 هرب بعصللا ريمألل هناونع بتكو ريبزلا نب « بعصملا
 الخد يح يلا مس ذق نترغ ىذ يرش
 اًيآلايكلت ىف هثعب راتخملا نك دقو ةرَمَع وبا اهيفو تيب
 الف ةببلا لخا نيبو هنيب اميف ٌةحالسم م نوكيت ةيرقلا كلن
 (نللام هيلا وكشي نبقأل ةيرغلا كلت نم اجحلع ٌيلعلا كلك»

 قلب نم لجر هب رم نا همّلكي هعم مئاقل هناف ريش
 7| انلتا# وبغ نم ةابعسمل هناونعو جلعلا عم باتكا ىأو
 منيو سيل اذاف جتربخأف /هب وع ىنذلا هناكم نع
 إ وبا لق ءهيلا نوريسي اولبفأف لق ريسارف ةئلث

 ب كلت« رمش عم هللاو انو لت هللا سبع نب ملسم ٠

 القتيب فيمعت انه ناكللا اذع نم انب سلحارا كنا ول هل
 8 الآلم مليا ةثلت هدم ليما "9 هللاو باذكا نم ارَ اذع
 هيف انك ىلا ناكمل /ىكلذب ناكو لف ءابعر

 3) © هز "2 امذشاس, 0 امدساس 7 4,
 1 رةعءاقمار, ءيخ هم, رق, وعل 1ر4 انا ع0, ]4ع

 4) 0 امي لص. 20 0 بعسم /) 0 لخد.
 | 19 وكيلا 240 0 هش. رمبرلا نب 4 0 اوئاهف

 لسو وع ىيا يدعتا 4 © نشتليل, 40 كلذ

 و

 ادم ضم



 44 نس 4

 جتتأ قميلا لها, منه املف ه نازمج ٌلقيلذ اومزه اوناك ناو ناقرَص

 لاق نالجيلا ماقف «ناوُمْج مهيلا .ىهتنا نم لوا مهل لاقف مهلسر

 0 نيدو 10 «اوفيرصناف مكتويب ىلا اوفرصنأ امهموقل

 : ىردي و 0 ىحر رخل ملف ةصقاوو فاورش فقيرط ني

 سيك نسب ا نب تارضف امأو ياس ءامهس مأ ةناسحكاب ضرأ

 ةيفعكلا هللا كيع نب ةفيلخ تسند غد اع دعب ل ا هنإق ظ

 ىلع ىب نيسدل ةأرما 5 نأ اهل نذأب نأ هكايك راتخملا ىل ىلأ
 ابرز ىعدُي « هل امالغ راتخملا ثعبو «هتنفدف لعفف هدسج كرا

 او ىتّدحخ فنخ# وبا لق «ىشوجلا ىذ نب ريش بلط ىف
 رز انعبق )لق :ٌنبابضلا هللا ىبع ىب ملسم, ىع قاحتا ىلا

 رمض انل لييخ ىلع ةفوللا نم انجرخ دقو انقحلف راتخملا مالغ

 اودعانتو اوضكرا رمش .انثل لق اثم اند اًملف هسرف هب: رطمتي لبقأت

 ىف دبعلا عيطو اًمعمت انضكرف ل ىف عمطي /دبعلا لعل ىلع

 ,ى7 هباككأ نم عطقنا ياذا ىتح هل نيطتسي ام رمش ذخأو رمش

 اسوب لاقذ كلذب ربخأت رانخملا قأو رهط قدف رمش هيلع لمح
 «و ةغباسلا ىبال* برك نا هترما ام ىريشنتسي ول امأ ىبرؤل

 :٠ ىبع (ْنِب ملسم نع ىناديهلا تيحت يا ىقدحل فن ردا
 نيحح هعم انأ, نشولل ىذ نب رمش يخ امل لق ىبابضلا هللا

 6) © ك1 نارك 3) 112 6000. مز0 هاك كك م5121 1

 ناندع دءونانمأ ات. © 0 1د5ه. مالسلا لضفا امهيلع ىلع ىب
 7) © بع عمذ. 5) ©60 6أل 2917 هب /) 0 125 نأ. ير 00

 00ه هعدباسلا ىالو 266 مغتاسلا ىالز © هزصن 2) © 5-01 2



 1 151 حنس

 تراجلا "نسا دره قب. قارس "لقو
 2 دو نضل ا ت0 ا د 9 55

 ا ل 0 ىه هلت قب .٠ الا 1 هذ اب

 0 باكصا 2 نم وهو كهن ىنب نم 1 نخأت 0

 عفرف هليبس ىلخ الا ىبعب ولخ ال كيرش ىب هللا دبع هل لاقي ه

 « عوضرعأ رانخملا هل لاقف كهت ىنبل وم مهرد راتخملا ىلا كلذ

 ىمم اذه هل ليق الا نيسمخل لنق ىهش دق 5 لجبب 8 ال

 جرخ نأ لبق نم لتق ىتح هقنع برضيف همدقيف هلتق دكهش

 اق الجر اوأو اهلك ' هباكا نيخأو ٠ اليتق .نيعبرأو .ةينانمتو نيعتام

 لتق ىتح هيلتقف هب 0 هب رضي وأ © ج#يرامب وا * جيذوب ناك

 2 ثدعب راتخملا كلذب 5 راتخملا هب رعشي امو مهنم ريتك سان

 نا فيئاوملا مهيلع ذخأو مهقتعأذ ىراسألا نم ىقبأ + نمب ىنحف

 ةقاوس الا ةلثاغ /هباحصا الو هوغبي الو اودع هيلع اوعماجج ال

 ءدجسملا ىلا هعم قاسي نا هب رما هتاف ىقرابلا سادرم ىبا

 الجر الا نمآ وهف هباب فلغا نم هنأ راتخملا ىدانم ىدانو لاق

 حدلاجما 9 2100 0 وبا لاق « معلص ا لأ مد 13 كرش

 نب ديزي نب ثراخلد نب ديزي نا ىعشلا رمع نع كيعس نبا
 لعتا نم اونوك جن الاقف امهل السر اتعب رجا ماراح

 لقيلف انيلا قبس مع 0 اورهظ لك مومتيأر نا ابيرق نوميلا 40

 ا م0 نع )0 دءاصمال 00 00 اورفظ»



 ةئابللا نتانلا ليكدو ةقاقل :التخدو دعصف تيرك ٠ ىب -ريبزلا وناو

 نبا هباكعكا مهباجأت نيكل تاراثل "اي 5 نودانم ؛#و ©:8رثآ ق

 نوم ىذا نك ريمع نب ديزي اهعمسف نيسلل تارأنل اب ند ش

 داذش نب ةعّقر مهل لاقف نامثع تاراثل اب لاقف 4 نادم نم*
 ةهل لاقف ناش هن“ نوغبي ممق عم لناقا ل نامتعلو اننا ام

 عذخأت انّموق انيار اذا ىتح كانعطأو انب نتج هميق ىم سانا

 /لوقي وهو مهيلع فطعف عوعدو !يفرصنآ تلق فويسلا

 ىلع ىورأ نبأ نامثعل تسل -ىلع نيد يع داحَش ىببأ 5

 00 ريغ بركلا رست وكب قلطلطي قستيف بلا َنيِلْصَأل
 10 لختقو ارم ىذ ىب زيمخ نع كر 0 لثتقو « لثق ىتح لئاقف

 نم :ةنعلقرو اطكشاف :مراكو ” يبتسلارتلا ارق“ لونمرلظم ناتسوسص موب ناكل

 ةخكابسلاب ىذلا » ناذبهملا مايح كنع و ىنايتغلا جميع ىب نادش

 ارح كتعقرأو ىفعلل سيق : ني حرا ىبةكارقلا لسكوا اكشاتل ل1

 ع لسقو ا سيف" قم "لوعس: وص نابل: دنع لطقو لق

 نو دتلعو تنرأ ىتح فنخ نب نامولا دبع لئتاقو فنختم نبأ

 لاقف نبألا نم لاجر هلوح لشاقو رعشي امو اهيديا ىلع لاجيلا

 ماسلا
 تبا مد 5 نك نمره. ١ 27 ت2 - ا بأ

 ميهصلاو كبعالا قراسفم ميكح ىبأ نع نص

 ه) 18 «000. م20 اهتراتأا. 42) 17عام نودانتي. 6 0 هس:

 4) 0 ىناديهلا» ٠ 2 00 !نوغبير 2ع نونعتير 0 يعل 1

 111 اوم. ى) 2ءا. ىبدانيقلا, © ىداسعلاز .٠ ةانرتتف اها“ 4) 6

 6 ناديهماو 6901017667 2! © 6 14 هللا, 5ع 0ع 1060 187٠(

 ا118) ءهععأم, ةّج110 14ه 7ععاع 5ءت1ط1[ 111 3 نمرلا دبع.



 “كم 14 خنس

 | ا نما سبا * راهكلل .تاعبق وضم ةعرهب .ميعازبا لسقا نم
 1 ةلاوحا ىلع 5 سانلف لماك نبا ىلاو يي عب ا ىلا

 دقو مابش 4 تععيتجاف لق اهيلي ام تننعأ ىق 6 هنم كس لعا

 لها اوتأي نأب اوعيتجاو اوعمجا دقو سولقلا ابا مهيلع اوسأر
 ءمكذج متلعج ول هللاو اما ضعبل مهضعب لاقف مهئارو نم نميلا و

 وضم * ىلا اوريسف وص .رالل مكريغ نم مكفلاخ نم ىلع اذه

 ملكتي ال تاكاس صيلقلا وسبأ مهخكايشو مواناقف /ةعيبر ىلأ وأ

 مهوانك لج * هللا لق م لاقف كيأر ام صولقلا ابي اولاقف

 ةاوميق ٌةَطْلغ مكيف اوُدِجَيْلِو رافكلا نم مكتولي نيذلا اولتاق

 اوسلجا مهل 'لق زك .ةئلك وا نيكل د حل ايا و ا

 رث مهب لعق رث ةايش كلذ نم سفنا مهب ىشم رث اوسلجن
 رق .انينش. كلذ .نم: سنا .ةثلاغلا : مهب :ئشم. رق .اوهوق » مهل لاق

 اف برعلا عجّشأل اندنع كنا هللاو صولقلا اياب هل اولاقف مهب لعق

 0 ماسك نحل بعدا نأ لق عنصت ىنلا ىلع كلمج

 ” د ىلع ريبطع نأو مكتدتفا مكيلا عجرت نا تدرا ىفادم
 03 لاح :يلخ“ متنأو لاتعلا ىلغ ىحأ نا كقزكو 5

 عيبسلا ةنابج ىلا اوجرخ الف تعنص امب رصبا تنا اولاق

 ىدنكلا هيلع ليك قركاشلا رسعألا ةكسلا مق ىلع لبقتسا

 0 ىوشبلا هلبق ىم. 5) 0 سانلاو. 6) 0 يف. 2100 نتسعا

 1226 تبمحأا. -2) 0 عمنجاف. 2) © مكدح. 7 0 رضمو عيب.

 ىلإ يك لق. -2) 6غ لك 6 © ذاعتر 710: 1022 055

 2) 221 اوشوفر © اويكوص لق. 2 © كيف. 7) © ةلبلتفار

 022. 72232 ىكلذ نم سفنأ 3 ا ه7 ©(



 11 يدم كتر

 ىف ذخا رث عيبسلا ةنابج ىلا لزن ىتح ىضم :رث هباكضا نم
 هدنع فقوف سيقلا للبع كىكسم ىلا ىهتنا ىنتح ككسلا كلت

 هعم ناك نم لكو عبت 5 كرمأل انرمأ «اولق نورت ام هباكعأل لاقو

 رهظي نا بحل اا, هللاو ول لاق, .ةتامإ 2و ةمووق نم تس ا.

 5 هللاوو مويلا ىقريشع فارشا كلهي نا هراكل ىلأ هللاوو رانخملا

 ىللو د ىلع كالملا جب لك نأ نم لا بحا تومأ نو

 نم مهنوتايس ٠ مهنأ نوعزي امابش تسعمس لق نا دايلق أوفق

 هل لق هنم نحن ىفقاعنو كلذ لعفت ه نوكت امابش ٌلعلف مهثارو

 كتنعنو 2 سيفقلا لدع ليك ارييرم لتنع وع امك تسميد كيأرف هباكحأ

 سراف ىتثام ىف 0 0 نب هللا دبع ثعبو 1 سانلا

 مهقلا : هالبع حقو ديلا ااوهتنآث ,هتاكم :تابتو . طيمش نب ريحا نإ
 ىتح رتشألا نبا ئضمو «لاتقلا ٌلشأك كلذ دنع اولتتقاف هورثكو

 ناسحتب عيفو .اياتك ,ررصم ندا ملطتم# اسانأو عبر نب تس قفل

 ىابحا ام هللاوف اوفيصنا مكححو ميهاربا مهل لاقذ ىسبعلا كتاف ىبا

 اوبأتف مكسفنا: اوكلهت التف .ىدني ىلع رطم نم تنحلا تاع نأ

 نيح تامف هلها ىلا كان نب ناسح لمتحاو مهمرهف هولتاقف

 لاقف ةقافا قافأ هتوم ليق هشارف ىلع وهو ناك كقو مهيلا لخدأ

 امو 0 هذه ىتحاج نم شيعأ نأ ننيحلا ناسك 4 عللاو امأ

 50 فيسلاب هب ضد وأ خر زخنعادد هلا ئتينم نوكت ن 2: تح ا

 رادخملا ىلا ىرشبلا تءاح “تام ىتح هه ةملك اهدعب ملكتي ملف

 ه) 0 اولافقف. مز () ل نحو ك كرمأ. ه) 0 موا (0 0.
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 م 94 انس

 ةكسلا .امأو سيق: ىب رحرو ثعشألا ىب .« ناحماو : ىنادمهلا سيق

 ريشبو فتخكم نب نامجرلا دبع اهيف فقو هناث تارفلا ىلذ ىنلا

 موقلا 5 نا مت* بعك نأ نب بعكو هللا دبع نب ريوج- ىبا

 الآ راتخملا عري ملخ اضيا. لماك نب ههللا :ىبع*: باكتأو اوفشكنا

 لعف اف لق.انمه اولق مكءارو ام لاقذ لبقا دق لفلا هءاج ىكقو

 صاصقلا لكاسم لنع لسن 035 هانكرت أولاق طبمش نب 00

 كيلذ ءلعا لاجر هدانعي ناكو ةعداو ىف دواد نا دكاسم نونعي

 باح لاقو دباكصأ نم سائا هعم لون كقو هيف نوصقي نامونا 0

 رث :اوفرصنأ نأ مهب اصف «لماك نبا لسعف ام ىردن ام هللا نبط

 دبع ثعبو ىلدجلا هللا .كبع نأ راد ىلا ىهنتا ىتح عب .لبقا
 لاقف :هباككا نم. لجر ةثام عبرا ىلع ناكو .ىمعتشل دارق نب .هللا

 لتاقف هتاكم ننأف كله كي ناف لماك ىبا.ىلا كباكحا ىف رس

 نم ةثام ىف :رسف احناص اًيح هدجن ناو هباككأو كباككأب موقلأ د

 ةككانملاو هعم قلب ء ومو كباكتا ةيقب هيلا عفدأو سرف علك كباكعا

 كاملا فا ضسمأ رث رشبيلف ىكان :ىمو ىنوككاني امنا . هناف هل

 “هللا ىبع نب نطق مامح ىلي امم / عيبسلا ةنابج . لها قأت ىنح

 هعم ثيرح نب ورع مامح دنع افقاو لماك نبأ دجوف ىصيمف

 هر 0 200. كمح ىب. 6) 0 ناو. 4 © هدزص6 2) © كفو

 ه) 0 جرمأو. ر) .0١1251 اهلها قاتق. . مي) ©( سان:



 44 ذخنس "مم

 ءاقلخن م اّمأ لاقف مهتلاقع هربخأف :.دنملا « ىلع راتخملا ىلا دعص

 نتل دهشأتف نميلا لما اماو جيلا اوريسي نا رضم ىلا ثرس ةول

 كلذ وعدي كلذ دعب ناكف رضم جيلا ريست ال هيلا ترس

 قوستلا قب: يافا ا ريعف لون راتخلا نا رنة ةفركيو نك

 ةرتشألا ىب ميعاربال لاقف ءانبلا اذه ه6 اهيف سيل .كاذ فا ىوسلاو

 نيقيرغلا ىأ ىلا لاقف ريست نا كيلا بحا نيقيرفلا ىا ىلا

 ىب كثب غيلعو ةسانكلاب رضم ىلا وس لاقف جلاتق ىف غلابي

 لق* نميلا لها ىلا ريسا انأر دراطع نب ريمع نب دبحنو ىعبر

 06 ىمبيلا لها ىلع ايقبلا ةلقو سفنلا ةذشب فرعي راتخملا .لزي مثو

 راتبضملا راسو. ةسانكلا ىلا رتشالا نب .ميحاربا راسخ رفط ذآ منيح : 2 06 1 1

 نب دعس نب رع* راد دنع راتخملا فقوذ عيبسلا ةنايج ىلا
 دب

 ئنسمحالا رث ىلجبلا طيمش نب َرَمْحأ هدبدي نبب حسو 6 صاقو أ

 هذه مزلا طيمش ىبَأل لقو ىركاشلا لماك ىب هللا دبع حسو

 15 كسوق رود نيبب نم عيبسلا ةنابج 4 لعا ىلا يخت ىتح ةكسلا

 لع رح مد ةكسلا هذه ملأ لماك نب هللا كبعل لاآقو

 امهيلا“ سف .اهنادنو :نقيرش نسب نستحألا لارراد نم يسن 7

 ايضمف #ئارو نم موقلا !متا ىف عنا ىربختا تتعب ىق امابش نا"

 ريسم ىميلا لها غلبو «#امهب اهرمأ و ىيذللا نيقيرطلا اكلسف*

 2, ىف !؛ىتلا كسلا اهات: نيتكسلا كنيت اوهستقاف هيلا نيلجرلا ىيذع

 2): 0 ىعيم ىقو راتخملا ىلا ىبتنا ىنحت لبشت ها 011
 26ج نان 2) © ويف: ١ 152) 0 620: 6 0 ءه14 كيعس نب ورع

 ر) 00 ىتلا. مى) © ىذلا فيرطلا اكلسو: 24) © هب.



 اذن 44 ذخنس

 ًاوعجرأ نا :ساتلا ى ىدانف. ةيشع همودي- نم. ةغلب ندتنألا نبا

 ه ىشعتف ىسما نيح .لين رث كلت هنيشع ةيقب راسف ةفوللا ىأ

 راسف سانلا ىف ىداث رق ءىش الك ايش'باودلا اوخارأو هباككا

 رصعلا لصف هموي نم راس مث اروسب ةادغلا لص رث ايَّلك هتليل

 دجسملا ىف هنليل تاب ىنح ءاج ةدهنا رث دغلا نم رسل باب ىلع

 . مويلا ةكبص ناك اذا ىتح كّلكلاو ةوقلا لها هباكأ نم هعمو

 ” ةتاعيصخ رينلأ ىلا رانخما جوخ راتخملا ىلع مجرم نم تلات

 با كتبش قنا ىيلكلا بانج وبا :ةدحتت "ىو بأ لاق

 كتريشع نى امنا هل لاقف نموملا ديع هنبا هيلا ثعب ئعبر

 ةيأر ناكو انم: كلذب قشثف كلئاقن ال هللاو' ال كنيع ءافكو م

 عهيبسلا ةنابك نميلا لفها عمنتجا 8 نأ امو < هداك هذلكو هلاتق

 ةمكقتي نأ. نميلا لحما سوور نم سسأر لك ةركف ةالضلا ترضخ

 اومّدق فالتخالا لوا اذه فنخم ىب ناجرلا دبع هل لاقف هبحاص

 مكب ٌلصيلف رصملا لها ءارق ديس مكتريشع ىف ناف مكيف ىضرلا
 هب ىلصي لوي ملف اولعفف ةليكب نم # ئنايتغلا داّذش نب ةعافر 5

 ىرسلا نب عزاو ىنتلحو نيك وذا لاق « خعخفولا تمذاك ىنح

 هعمسو نميلا لما ىف لخدف فلطنا ئدنألا وربع نب سنا نا

 نأو ميلا انيس ,مضم نم انناوخا ىلأ راتخملا راس نأ نولوقي مو

 ىنتح اداوج لبقأو * لجر قنم اهعمسف © انيلا أوراس * انيلا راس

 ©) 0 © و. 5) 0 هدظ. 62) (00 تثفكور .2٠ تيفكو. 00)4

 ىتاينفلا, 7266. ىلاسغلاو 0 ىبابسقلا , ©. 305612. 12. "ام.

 ©ه) جيلا أئودس»

َ 
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 قناتك معيضت ال نأ طاياسب ومو رشلالا ىف ميظاربا دا ضيل

 هيلا ثعبو لق « ىلا كعم نم عيمجب* لبقت ىتح كدي نم

 ام لك عئاصر.ىناف نوحيرت مام نوري ميلا كلذ ىف راهكملا

 ةيفنمل .ىبا 0 تاز كاف انلوتعت نأ كيرن اناف اولق متيبحا

 5 مكلبق نم هيلا اوتعبأ نأ راتخملا هيلا لسرأف كتعبي منو كتعب

 ىتح كلذ ىف اورظنا مث اذفو ىلبق نم هيلا ثعبأو اًدفو

 ميعاربا هيلع مدقيل ةلاقملا هذهب مهتبري نا ديري وهو هنيبتت
 ةفرللا لها لثخخا ىقو ميديا اوقكف دباحصا رمأ لقو 4 رتشألا ىبا

 هباحتا ىلا الو راتخملا ىلا لصي ءىت سيلف ككسلا هاوفأب .قيلع

 1 دبع يرخو لق دنع اولفغ اذا هيجي حتولا ليلقلا آلا ءاملا نم

 هنع جتيداع نر ىتح ةعاس هعم لتاقن ىمشكلا قراط ىب ةبقع

 عم قلبط :ىبي ةبقع ملون ىتح ناريسي اميتيماح ريع ل
 لون ىتح عيبس نب هللا دبع ءاجو لولس ىنب ةنابج ىف سيق

 ؛:ىنتحح نينح ا لق «عيبسلا ةنابج ىف ىميلا لها عم

 نميلا لها ىلا ىشيلل ىذ ىب رمش نا قاكسا ىنا نب سنوي

 نم لتاقنو نيتبن# هيف لعجت ناكم ىف متعمتجا نا جل لاقف
 اذه لثم ىف لناقا ال هللاو الف لاو مكبحاص انف دحاو هجو

 , ةعامج ىلا فصناف هجو ريغ نم /لتاقنو ةقيض ككس ىف ناكملا
 ه4 ىلا راتخخملا لوسر يرخ اَملو 8لق «لولس ىنب ةنابج ىف هموق

 4) 0 كعم نم عيمجب ىلا. 4) © اذا. 2 0 ذم5620 نامحت»

 2) 0 200: ىخضنلا“ )60 *ةيلئاقت. ريل 2ع لئاقمو, ©0 لئاشتو
 ىي) 0 هده. 2) 0 ةد5ء2. فنخت وبا. 2) 0 15 ميعهاربأ.



 ك4)' ١" خس

 اجرخا امهل لاقف يمرضامل ريبج اًمهيلا يرخ لق ئمرضلل دين

 دمج نب ناسا هل لاقف وشب 5ىرعن نا ةركن انأف « انئتابج نع

 بعك نأ نب بعك يرخو 26 هنع اوفرصنان ا 2 مكتنابجو

 ميلا هللا دبع نب ريرج نب ريشب راسو وشب ةنابج ىف ىعنخل
 راسو فنخ ةنابج ىف فنخ نب ناجرلا دبع نرخو ةليكب ىفو

 كيعس نب نامرلا ىتبنع ىلا سيق نب رحزو دمح نب قا"
 ناجرلا سبع ىلا مغتخو ةليجع تراسو غيبسلا ةنابْتَح سيق با

 راتتخملا نا عيبسلا ةنابج ىف نيذلا غلبو 2نزألاب وهو فنخ# نبا

 اضعب اهضعب ولتي لسرلا اوثعبف ميلا ريسيل اليخ هل ىبع ىكق
 متيلا اولجع امل محرلاو هللاب نولأسي معتَحو ةليجكابو درألا ىلأ 0

 غلب نا اَملِو « عيبسلا ةناّبج ىف* اعيمج اوعمتجاو مثيلا اوراسف
 نب رمل يرخو ساو ناكم عامتجا دبس مراتخملا كلذ *

 ثبش لونو سيق ىف لولس ىنب ةنابجعب لون ىتح و نشولل ىذ

 ىبضلا 8 ناورث نب ةعيبرو ىسبعلا دثاث نب ناسحو ئعبر .نبا

 نب ثراكلا نب دكيزيو رجب نب راجح لونو ةسانكلاب رضم ىو

 يجاجخل نب ورع لزنو ةخبسلاو نيرامتلا نيب اميف ةعيبر ىف مور

 لما هيلا ثعبف ٍجححّْذم نم هعبت نمب دارم ةنابج ى ىديبزلا
 لف ىتاكف ءاوذج هل لق, هنيثأي نا ىنأت انقثآ نا ىميلا

 ةبوت نب ورع هل لاقي هموي نم الوسر راتخملا تعبو لق مكتيتا

 2( )00 انتيئادح 0 6 ىرعنتو 60 اناوعت 0( انلماعي

 001 2 0 اهيح )60 كلا قو د2 © هدب 0

 كلذ راتخملا. ي) 0 5ع ىبانببضلا /) 00 ناوؤن (9) 2 6 اوذح.
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 هذ :ة:وويشضيإيةخوي

 0ذ1أ7070_11001-11 '

 424 خخنس "اه

 اناماتي* هب برحن انديبع ذفخأو انيف انيلاوم معطأو لعفي رل
 بخرف لاق نيحاصلا انفالسا نم ةءاربلا هتّيابسو وه رهظأو «انلماراو

 وبا 35 ه«ديلا هوحد ام ىلا عباجأو بعك ىنا نب بعك مب
 دق ةفوللا لها فارشأ نأ كيعس ىب ىيكج ىنأ ىنتلح ةفنخ#

 : نأ اذا مونحتف ينط ىج ناجرلا يش لل ا
 الا متيبا نا مكنا ءاوه اب هل لاقف راتخملا لاتق ىلا ةبيحي

 اولاقف اوجرخم من ىلومتعطا 2مقنا ناو مكلذ خا مذ اوجرخ“ نأ

 هللاو لجرلا عمو اولّداختتو اوفلتنخاو اوقفت نأ فاخا ىنأل لق مل

 هعم رث .ىالفو نالف هع سيلأ -مكسفنا نما مكناسرفو 1

 ؛هاقتح ٌيشا مكيلاومو مكديبعو ةدحاو ءالوه ةملكو مكيلاومو مكديبع

 مجتكلا ةوادعو برعلا ةعاجشب مكلتاقم وهف مكودع نم مكيلع

 لا ءىجتع وا ّلشلا لقا مودقنب. هويتيفك .اليلق ةوقرطتلا ناو
 اولق مكنيب مكسأب اولعجت رثو مكريغب هويتيفك دق اونوكتف ةرصبلا
 تعيتجا دق امو انيأر انيلع كسفت ناو انفلاخ نأ هللا كدشنن

 ا غضعب راسف ء«اوجرخأت منتش اذاف مكنم لجر انأذ لق انتعامج هيلع

 لق رتشألا ىب ميهاربا هنع بهذي ىتح اورظننا  اولقو ضعب .ىلأ

 يرخن لاق «راتضلاب اوبشو طاباس رتشألا نبا غلب اذا ىتح اولهمأت

 ىف نانه 4 (ىنادماهلا سيقا نبا ليعس نلبي ناكل 00

 لمح نب قاحاو ىفعجل سيق نب رحز يرخو عيبسلا ةنابج
 5 2 ِ- 3 د

 20 نب ناميملس ىتدخ ماش لاق «ةدنك ةنابج 3 ثعنتالا ىبأ

 ©) 0 اناماتيو انلمارأ. 65) © 1256 6ك ظول. 00

 هوعدت. | (2) © هض ١ ([10)2 6 في
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 تدجحا اييف ىكي رو لق ؛ثيدلمل نم وحنلا اذه اوركاذت

 هىفلا نم ىلاوملل لعج نا نم مظعا وه ءىش يلع راتخملا
 عدي ملف هيقلف بهذف هاقلا ىتح ىنوعد « ثبش عل لاقف ءابيصن

 ةلصخ ركذي ال نخأف هدايا هكاذ سقو الا هباحصا دكنا امم ايش

 اوبحا ءىش لك قآو ةلصخل هذه ىف غيضرأ راتخملا هل لق الا
 7 لاقف ىلاوملا ةدل ركذف 2ديبع هيلع كرا انأذ لق كيلامملا ركذف لق

 اعيبج دالبلا هذهو انيلع هللا هعنأ 2يف جو انيلاوم ىلا تدع

 عل ضرك 0 ركشلاو باوتلاو كلذ ىف رجألا لمان عباقر انقتعأت

 تكرت انا نا رانخملا هل لاقف انيف ىف انءكرش عتلعج ىدتح كلذب

 نبآو ةيمأ ىنب م نولئاقتا همكيف مكئيف* تدلعجو مكيلاوم ملكا
 ؟ هيلا نتبطأ امو هقاثيمو هللا قهع كلخب ءانولا ىلع نوطعتو ريبؤلا
 مركاذأف اصتا ىلا يرخا ىتح ىردا ام ثَبَش لاقف نامبألا نم

 6 لما فارششا ىأر عمجأو لق رانخملا ىلا عجري © ملف يرخ كلذ

 نب ةمادق ىتّدح .فنخم وبا لق 2 «راقخملا لاتق ىلع ةفوللا

 00 ادي ىتحا شيق ني نيعس نب" ناحرلا دبعوأ تعشألا قا

 هيلع ىنتأو هللا ديحت ثبش ملكتن ىعتكل بعك نا نب بعك

 ىلا ٍجبيجك نا هلأسو راتخملا لاتق ىلع ميأر عامتجاب هبخا مث

 ىضر ريغب انيلع رمأت هنا راتخملا هب هبتعي اميف لقو كلذ
 ةيفنمملا ىبأ نا انملع دقو انيلا هثعب ةيفنللا نبا نا  معزو انم#»

 2) 0 5. ىبعبر نب: 4 © ندم: 72 6 مكتيف مكيف.

 ]00 2 00 ثيعت 16 باب
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 41 نس 48

 اتم ةفئاط انع تففتو انييما سنا نب ديزي كلم دقو لاخل

 انل اونازي الف انبحاص كاله نع اندر اما ةاثأ اوملعيف جغلبن

 انأو انبحاص ه تومب انفارصنال* لعن اهنا انألو يما. هنم اناتقل نيبئاه

 5 انتهيزه انعفنت مث مويلا انمزه ناف نيرطاخم انك مويلا جانيقل نا

 هللا كبح فيصنا تيار امعن كتاف اولاق «مهيلا لبق نم جايا

 سانلا فجراف .ةفوللا لعأو رامخملا 4 كلذ  مفرصنم .غلبف  فرصناف .

 سانا راو. .كلجم_ سنا _ ىب> كيوي مرا رمالا ناك فيكا اوملعي, ثو

 طابنا نم هل اًنيع نئادملا . ىلع هلماع رانخماملا ىلا .ثعبف «اومره

 0مل كقعذ © رتشألا نب ميهاربا راتخملا اعدف ري هربخأف داوسلا

 نشيج تيقل نينا ,اذا:ىدجح يسرول لق,رثا# لجر. فالآ, عبس“ ” ىلع
 جيرخت مرجانتف كودع ىقلت .ىتح وس رق كعيم مددرأف .سنا نبا

 ىتدخ فنخ# وبا لاق 3 نيعأ مامكاب هركسع عضوف ميعاربأ

 د ع

 و منو سنا ىب ديزي لتق اولاقو راتخملاب اوفجراف .ةفوللاب ساسنلا

 لجيلا اذه .انيلع رّمأت ىقل هللاو نولوقي اوذخأو تام هنا اوقّدصي

 ماطعأو * باودلا . ىلع هلمحن انيلاوم ىدا كقلو انم ىضر ريغب

 ءانلماراو انماتيا كلذب تبرحن انديبع انتصع ىكقلو انيف و هعطأو

 ناكو انخيبش لونم ىف عمتج اولاقو ىعبر نب ثبش لونم اودعناف

 روق هباحصأب ىلصف هلزنم اوتأف اوعيتجان اًيمالسا اًيلهاج كثبش

 )0 ةضكعرسلا انا 22 © 6 2 6000: كيد انفارصناب.

 4) 0 كا. )2  © 200. ىعضنلا. رك 0 افلا نيعبسر 40
 14 نك :عمعم). مى) 0 جاطعاو جتائداو.
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 4 11 دش

 وبا لق  «ه«انيقل اهب هانتّدحن دار ىب هللا ديبع ىلا انيهتنا

 ةلمح ىب هللا دبع انيلا لبقا لق رماع نب ىدوم ىتّدحو فنخ#

 ءاج مث مجدرف ىونغلا ىقاخملا ىب ةعيبر لف لبقتسان ىمعتخل
 ناليخل تدراطتف انيداغو اوداغ مبصا املف ىلت «تانبب لزن ىتح

 انجرخ رهظلا انيلص اذا ىتح- انفرصناو اوفرصنا رث راهنلا لوا نمو
 ىداني فخأت ةلمح ىب هللا دبع لزنو لاق «تانمزع رث انلتنقاف

 دبع هيلع لمحت ةعاطلاو عمسلا لعا اب ةفلا دعب ةّركلا هباحتا

 001 نر هيف اهب ةدكشع انيوعو هلتف- ىمعتتل كرف ىف هلا

 6نأ هدكيب ققوب ضذخأف قوسلا ىف وهو ريسأ ةثامتلتب ا ندا

 ىكصف تام ىتح ىسما اف ىدحسألا بزاع ىب ةاقرو مكريما تكلع

 0 اراها رباقكا كلذ 2 ىار املف هنفدو « بزاع نب ءاقرو هيلع

 ءقرو مهل لاقف هنفد ىف اوذخأو هباحصا بولق هوم رسكو ميديا
 لبقا هق دايز ىب هللا ديبع نأ ىنغلب دق هنا نورت اذام موق اب

 م نوعجريو نوللستي اود .مأشلا لها نم اننا! يفتقر ف انين

 اذام ءالوه اب هل لاقف هباكتا ناسوفو عابرألا سوور اعد ءقرو نا

 اوريشأف اير مكلضفأب تسسلو مكنم لجر انا امنا ء مكتربخا اميف نووت

 مظعألا مأشنا لما دنج ىف مكءاج دق دايز نبا ناف ىلع

 هذه ىلع خةفاط هب ملتو انل ىرأ الو عافأرشأو مناسرفو 7 جتلجابو

 ©4) 060 تارفزإ 2760 تايبدر © تايد, 2000© هذضإ 6) © صدع

 ارسل 20 0 5270 سكوب رعبا رز ةهيبلكموز
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 تقفار نيح امالغ تءحنك لق ىنيقلا ةشبك وبا كلام نب ورع '

 انابع نييفوللا ركسعب انلرذ املف ركسعلا كلذ ىف ىتمويعع دحا عم

 هيخا نبا هتنميم ىلع لعجو ةيبعتلا نسحأت قراخملا ىب ةعيبر

 لاقو لاجرلاو ليخأ ىف وه يرخو ىملسلا هبر دبع هترسيم ىبلعو

 ةاوكرت لق اموقو ىأألا كيبعلا نولتاقت امنا مكنا مأشلا لما اب

 لق ةيبرعلاب نوقطني الو ةيقت ل تيسيل هنم اوجرخو مالسالا

 هللاوف لاق «عانلتاق ىتح كلذك كلذ « نا بسحأل تدنك نا هللاوف

 ضرتعي قارعلا لأ نم لجر اذا سانلا لتتقا نأ الا وه ام

 لوقي وهو هفيسب سانلا

 :٠ انيد ىيد رش .انيف كانو .انيكحنلا ىيدإ نم تن
 نيح نوم جنا 5 راهنلا نم ةعاس ةنتنا ةلاتكو انلاتق اي

 ىنتح نيمزينم انجرخ انركسع اوبحو انبحاص اولتقذن ىكضلا تت

 ةديرقلا كلق :نم ةعاس ةريسم ىلع ةلمح ىب هللا ثبع انعلذ

 ديزيب لزت ىتح هعم انلبقأف انّدرف ىلت 5تانبب اهل لاقي ىتل

 ام * ةنادعغلا انيلصن انكسمأ ىتح نيسراسكام انتيف سنا نبا

 0 ةمدرح ىب ريبزلا هتنميم ىلع لعجث ةنسدح ةيبعت ىلع ءانجرخ

 مدقتو معتخ نم ىفاحقلا رصيقا نبا هترسيم ىلعو معتخ نم

 مت اديدش الاتق اناتتقف ىحضألا موي كلذو لاجيلاو ليخلا ىف

 ىتح انلبقأو انركسع اويحو اعيرذ ًالثق انولتقو ذكبفق خرم انومزه هنا

 2( () هد. 6( 00 كامو 26+, تايسف 0 ا 6 ©

 انجرخو. 2١ 6 هيدرح 161. دييرخر 0 ةيدزيح 761 هيبذلح. الكانتم
 2هطم111ع 72,021 ا. طدمأتتحت حجاعاتأ 740:12. ]. 11١ 5مل ءاناتح

 1105610, اخ[ 07215201, 1201131 >>



 0 ك4 خنس

 نب هللا دبع مكريمأف كله ناف ىدسألا بزاع نب ءاقرو مكريمأف

 لق ىفنملل رعس نا نب رعس مكريمف كلع ناف ىرذعلا ةرْيَص
 ىف فغعأل ىلو هذيو هحضعب كسهيو هعم ىشم نميف هللاو انأو

 ” ا ا ع دوب لعف لكم لوب دك هولا ىلا

 هترسيم ىلع رعس ىنأ نب رعسو هتنميم ىلع ىرذعلا ةرمَص نبا:
 نيب عضوف وده لبدتو لفل ىلع ىدسألا بزاع نب ءاقرو لعجو

 لاجرلا ىف ىنومّدقو ءارعلاب مثل اوزربا مثل لق مث ريرسلا ىلع لاجبلا
 لق ءهنع اورفف متئمش ناو مكريما نع اولتاقف متتش نا مث

 ع

 انابحا كسه اميل 06614 زئنس رع موي خجل ىذ 8 هانجرخأف

 رث كنمأب رمايف اذك اولعفآو اذك اوعنصا اذك اوعنصا ليقيف هرهظب 0

 عترسيم تلمحت لق «سمشلا قورش لبق حيصلا ففش دنع كلذو

 ىحشضلا عفتري ملف مزيف ليخل ىف ىدسألا برع نب ءارو لمجو
 ىبوم ىنثّلحو فنخ وبا لق ««مركسع انيوحو انمزه ىتح دو

 دقو مييحاص قراخملا نب ةعيبر ىلا انيهتنا لق ىودعلا رماع نبا

 عمسلا لما ابو فقتل ءايلوا اب ىداني © لزان وهو هباكا هنع مزهنا

 امالغ تنكف انا امك ىبوم لق قراخملا نئبا انأ ىلا ةعاطلاو

 اح كب وبا لاق < «النقف ىرذعلا رمش نب هللا كديبعو 0

 هز 0 زمقةءال ةركاهلل. مر 00 لل 210 اهتموهف. 4) 0

 كراي» 20100 تا ف



 كا 1

 ب ضرتعا هنا رث ةليلو اموي اهب مانت ٍهيلغ ريسلا ةّدش نم

 ىلإ عب عنطق ىحاتاناذاولا ١ هب عمخ ىح ,ىكرج نشأ

 لبن ىذلا هلونمو هناكم غلبو ةىلت «تانبب لونف لصوملا ضرأ

 مح هنا هتويع هتربخأف تدع ى 2 دايز رب هللا قيبح هذ

 5 ىلا تععبا انذ هللا ىيبع ءلاقف سراف فالآ ةتلث ةفوللا نم دعم

 نب هللا دبعو ىونغلا قراضملا نب ةعيبر امدو نيفلا فلا .لك

 نب ةعيبر ثعبو فالآ. ةتلث فالآ ةتلث ىف امهتعبف ىبعتتمل ةليح

 ةلمح نب هللا ىلبع هفلخ ثعب مث امويب ثكم مث الوأ فراخملا

 ايتيهتنا نأو هبحاص ىلع ريمأ وهف فقبس امكيا 0 اميملا ةسنك

 ,0 ذخعببر فبيسف © لاق «ةعابللو هبحاص قعاريمل انس دامكربكان اهم
 و

 لا جرخ ىلت 7 كانت وو سنا ىب ديبزبب لونف قراخملا ىبأ

 ىتدخغ فدخق# وبا 15 3 ىنضم ضيرم وهو سنأ نب كبري

 نب ديبي انيلع جر لاق لقيصلا ىبيعس كىنأ نع تلصلا وبا

 هنيممب نع هنوكسهع لاجرلا هعم ىشمج راج ىلع ضيرم وهو سنا

 عبر عابرألا ىلع فقي لعجت هيبنجو هيدضعو هيذخفب هلابش ىعو

 /, اورفظت مكودع اورباصو اورجوت اوربصا هللا ةطرش اب و لوقيو عبر

 تكلم نا افيعض ناك ناطيشلا نيك نأ ناطيشلا ءايلوأ :اولئاقو

 2)' 169: 12ءاو 607 كانت" © ابا 106 1ملقق 71006256 هور 6

 ماعضتست 1164 505116 تانبير 562261 7650 تايببرو (00 71 تايب ]ا

 بتاسنر 761 06210116 ثابيبو 0 76750 722000 باستب © 2000 تابع.

 6) 00 ىلتر 0 ىكتز 5ه0 1243 52221 ىلذ 5012114112 106 20

 © 0, 2«. لاق. 4) 0 جيلا. 2 0 هدط. رك) 000 باسنر 16

 تانبيو © تابنن. 5) 0 6.ق.' 7) 01وفظنو اوينعتا )اا
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 4 84 زخنس

 أ جرغلاو ٍهلَخو بخ اك 1 سياف و ا 2 تت جرس ا

 هل ه لق كيلا. بتكأسف لاجيلا ىلا تحتحا  ناف هيلا انهجوت

 تك ناذ 0 : كولا نم هللا مسا ىلع ٌبختناف جرخأ ر امخنأ

 نب .سيق .نسب مم نادمقو 2 عبر ىلعو 01 رباج © نأ و

 ىدسألا براع نب ءاقرو كسأو مجحْذم ىلعو ىناديهلا بيبح

 لصف هنا رق «ٌىفنخمل رعس نأ نب رس ةدنكو ةعيبر عبر ىلعو
 غلب ايلف هنوعيشي سانلاو راتخملا هعم يرخو يرض ةفوالا نم

 كودع تيقل اذا هل لاق رث فرصناو راتخملا هعلو ىبوم ىأ ريد

 لك ىف كربخ نكيلو اهرخوت الف ةصرفلا كتنكما اذاو عاظانق القدم

 كم ىذا 0 ل تدياك تكي نيج 4 نأو ىدنع مدي

 كودعل بعرأو كدنجن رعأو كدضعل ٌتشإ هناف دديتست مث /ولو

 اددم هب ىفكف كئاعدب الا 0000 ا لاقف

 0 لاقف ةوعدوو ز: كدياو كاّذأو هللا كبحح سانلا هل 9لاقو

 ىتغت ل رصنلا ىنتافف عتيقل ىَمل هللا قحبأَو ةداهشلا ىل هللا اولس 5

 اقلب نب ناجرلا كبح. كا ناتخملا .ينكق ءهللا ءاش# نإ. ةناهشلا

 مالسلاو هللا ءاش نا دالبلا نيبو ديزي نيب لخت دعب امأ سيق نبأ

 ادغ رق اروُسِب تاب ىتح سانلاب سنأ نب ديزي جرخن «كيلع
 علخد ام هيلا سانلا* اكشف نئادملاب «هب تاب ىتح ارئاس مهب

 2 0 لاقف. 2) © ىه فالأ ةتلث. م 0 هدم 4#) 0 فاو.

 0 007 ىافو 560 16 16 2126عم772) © ناو. ي) 0 لاقت 0

 اناناس كاذاو كدياو.. 2) © سانلا هيلا:



 +... نرسل

 "| خنس 1

 اهبو اهب سبتحاف ةريزلمل ضرأب رمف ةناوع لق ءاثلث اهلفأب رفظ

 انيق :باصأ ناوربم ناك ”ىفو ريدزلا نبا قعاط لح" ناليك ند

 ناورم ىلع «نيفلاخ سيق نب كاكضلا عم و طعار بم موي

 الغتشم هللا ديبع لري ملف ةهذعب ىم كلملا دبع هنبا ىلعو

 5 بنكم (لصوللا ىلا لبقا' هنا رق" كلا نم" اوك ”ئارعلا نك 2

 ىلا لصوملا ىلع رانخملا لماع سيف ىب دكيعس نب ناجرلا دبع

 دانز نب هللا قكيبع نأ ريمألا نينا ةانربخأ قاف تنعي املا "راح
 تدكذا ىناو هلاجنرو ةليخح قرف هوا فو لصولا ضراأ لخد كف

 هيلا بتكف «كيلع مالسلاو كرمأو كيأ, ىنينأب ىتح تبوك ىلأ

 ديف تركذ ام لك نسمهفو كباتك ىنغلب كقف دعب اما راتخملا

 تنا ىذلا كناكم ئحيبت الف تيركت ىلا كزايكأب تبصا ىكقف

 لق  .««كيلع مالسلاو هللا ءاش نا ىرمأ كينأب ىتح ءدهب

 ىيع باك نا رماع" نب ىدوم :ىتدحا فن نا 225

 سنا نب كيري ىلا تعب راتخملا ىلع دروأ املا نيعشس ند ناكل

 ام ناو « لماذا "نيام ةرذاعلا نا سا َديِرِب اب هل لاقف داعدف

 ؛ 3 بذكي رثو* بذكي ره نمر بخ كربخلا ىاوا «لطابلك نيب اش

 «مميلاسملا نوبلاغلا * «نيسايملا نونموملا ءاّناو «بتري رثو فلاخت مو

 اهدروت ىتح «اهبانذا رفغضتو ءاهباعج رجات ىنلا ليثل بحاص كناو
 ىتح لصوملا ىلا نخآ «اهنوطب ةنقحال ءاهنويع ةرئاغ نوتيزلا :تبانم

 ه0 نب كيبزي هل لاقف لاجرلا ىعب لاجيلاب كّدمم ىناف م اهينادا لزنت

 ه«) 0 نوفلاخ. 2) ©06 125ءل. لقا" | 6) © كفا تن © هل

 0 2 /) © :نيعاطملا (©©. نوبلاغلاو) نوبلاغلا» 0



 4 414 ذخنس

 1 ناكر يالا 1 ناك 0 تيلكوتو

3 3 

 ب 0 يعدل ناتيفا تيأرو

 مها م هع -ٍ 6ع د ع

 مج 0 يي م 5

 باسبُذ 7 00 نبك هدم 0 0

 غنم هيلع ردق نم لتقف هلنق ىلع نيعياشملاو : نيس ةخانق نم

 « بلع ردقي ملف قتضعب ةذوللا نم برو م

 نم لئق لنق نم ةبيوهستو عب ديوتو ابد 7 ربخلا ركذ

 / نم هيلع ردقي ملف برغ نمو
 نو ةفاوع نع منيح ني * ءاشع هكذ. اميفإ كلذ ببس  ناكو

 ثعب ةخعاطلاب ماشا هل تفقسوننسا ع مكيلل نب ناورم نأ مكشأ

 ىنيقلا 8ةجّلد ىب شيبح هيلع راج ىلإ اهدحا نيشيجرو
 هيلع قارعلا ىلا امهنم رخآلاو ء لبق هكلهم ربخو هرما انركذ دقو

 ااا رتل هاو ومار قمل نراك ام ارك تن يقوي ناوز "ىف للا تيبع

 هوه اذا ةفوللا بهني نا هرمأو هيلع بلغ ام قارعلا ىلا ههجو

 ©4) 0: كقلعتو.: 2) © باوبلاب ' 2 0 تويبلا: ” :4) ©: لاجرلا»

 2 لاغ 660 ©[ 826 (0 ترد ر) 0 هده. ى) 0000. سيق

 7210 شيف. 0 سرق ريغ. /) ©: ةفوللا ق. 0١ 700)2 10522: هللا هكرر

 0 هيلع هللا تاولص. 42) 060 ةذكلدو 710. 511م12 2. نايوو 6 ءأ 122.
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 ١1" خلس كل :

 : كلانا ا 1

 سمخأ كتبأ سمحأ نم هابجت ايف*
2 

 ير اهيسدلاب ة ىلوح بدوي

 652 3ر1

 6 كراوسع ع 0 ا لفك *

 ةلوقي دجاسملا ف سلجن غلا نم داّدش ىب هللا دبع لبقأو

 غلبف ادبا اذهب ىضرن ال هللاو سمحأو ىساونب بوت انيلع

 ء ىبآبو سنأ نب 2 كيزيب اعدو هدحف هيلا ثعبف راتخملا كلذ

 ىنذلا نا داذش .ىبا اب /لقو هيلع ىنتأو هللا دبجن كيما

 نبت لق لاق 2 هللا ىلا بتف ناطيشلا و تاغَرت نم ةغزن تلعف

 هاذه ىل بهو امهنم ٌلبقأو امهيلا لبقأت كاوخا نيذه نا لاقو

 38 ىرسخأ ةدللبسصتق لق كف ماهه با ناكو « كل ة2وهف لاق رمألا

 8 لاقف راتخملا رما

 ا

 15 ١ »م ىشحكو ىناميوس 0 2 ا ل5

 1 باتسعا ىف كاذ 3 كيهتو*
62 

 همام قلشأ ورصقلا كيب نمل

 ©) 0 بج امو.. 65) 0 ىلانق تلوث. 6 0 ءامالا رهبغ متنا امو

 كراوعلا. 12عام م20 مال 02طء6 ءاسن. 4) 0 ديزي. 6) 0 ىباو

 7) 0 لق رت“ 5 66 64 261 تر مر طع سد ليحم وع

 2) 0 وه. 807 2و 3 2) 0 كما 77 كا لوطو ىركاش.

 7) 0 ىناككأ نم تسلف نيلكاعتا ال. (00 هن 261. لوهت 0 كوهن.
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 1 44 فس

 راسل كارهتأو .اوليصتتك ..ةفاكتم + ىلع اورخقت ل نإو اولعفأت ةافاكم ىلع

 ادغ مكب وهو هرثاب هيعسو رجاف هلوقو فاح با رعاشلا

 ةراجا كقو هانرجلأو هانصإ: يق .اننا ال 05: ءلعقي  الغا ة اولاقف ردالغ

 ميعاربا نأ مث لاق «سانلا عم سلجن وتشألا نب :ميعاربلا مكوححا

 ةللأو ال لقو اهب عجرف افرطمو اسرفو اعلا هاطعأت هلزنم ىلا فرصناف ماقو

 0 لال ثيعتجاو تينيفغج نراوع ينليقأو اهيا" ءالوف توات
 نع اوكفصي نا « هلأسف راتخملا هيلا ثعبف مايه ىبأل ابضغ

 هحلج رتشَأْلا نبأل مام نبا لقو ©اولعفف دل اوعمتجا ام
 25 ميت

 ابلا نيس اك 5 ا بتع افطا

 كلام نبأ لاعفلا وذ بالكلا ىلع 1
 هس اس 0 20 6 -

 اهنيب يرد ليحل 07 نيح ا

 كشاوم تيس وأ كارد نيم ظن

2 

 :بصع نزاوف نوم 0 تسبسضع كك

 كرابملا 6 ضارع اهبيف * ىرذلا لاوط

 اضرعت تحد وأ عم 2 اذا 15

 كلاهملا مراكتسم ىف اعقو اهل
 2-لا 5 ن د © هد

 وو 0 اذ انتيكلع 0

 مي هللا ىلع اسيد قل '

 كسان ع ر هك درح فم * امو 530

 «©) 0 وسياث: 5 20و د0 ل ير. 4) . 0 8 ©

 ميطظع عاب. 2 تاقبوم. م) 0 هيرقر 600 هبرقر 1 مدرق.

 / 0 عاط ردسقمر 1 عاط رهقم.



 "0س داي

 لاقف هيطعت اف سنأ ىب كيزريل «لاقذن هلثم ىطعي ال اديش

 ناك ناو هل ريخ هللا نع ان“ هلوقبا كارا وللا تاق ناك نأ كيف

 )دق هعسي ام انلاومأ ىف ام هللاوف انّلاوما لوقلا اذهب ىرتعا امنا

 نب محلا لاف 5 قاوكلا اهي كوس طيقب تاسع نما سا
 5 تدرا“ كنك نأ انيق  نساي ملكي نأ لكبتق هل !اردابم طيش

 امنا تنك ناو هللا «نم كباوك تلطآف هللا هنجو ليقلا ذيب

 ام هللاوف قرد مدكاف علاوما بلاطو سانلا ىضر هب تبرئعا

 الو لكاتي "نا ”للفأب هللا تاذ "بنغ قو اذللا ريغل الوق لت 0

 ءاطوسلا سنا نب كيزي عفرف كيبا ريب تضضع 4 هل لاقف لصوي

 نم طيمش ىبأل لقو قساف اب مليقلا اذنه لوقت طبمش ىبأل لو

 7 بثوو بتوو 7, فهسلا هيباع** طبيمش نبأ عفف فيسلاب هبرضأ

 رتشالا ىب. ميهاركلا هديب ليخأو مام نبا ىلع نوتلفتي امهباككا

 ثا هللاوف :ىرا اما عملا نوتأت» مل راج مل انأ لاو كرو ان

 م متنا ناق ءاثعلا يضخ بلح ند اع ”ضارأ ياللا نضر

 15 تبتوو ا اركفست الو مسرع اور الق هثانث نسحب 4 هوفاكت

 لضوي ال هللاو ال رتشألا (ىتيا هراجا اولتو هنود تلك 0

 نأ يلا هديب اموأو هيلا يرخن ةراتخملا ٍغطغل** عمسو لاق «هيلا

 متردق ناو لبق ريخ ملت ليق اذا هل لاقف اوسلجن اوسلج

 ©) 0 لاقو هبحاص ةيطع نود. 65) 0 كقو. 2 0 12567. كنع.

 4) © 1256. مام تاء 20 تفيسلا. 7 رز 0 هسا

 هيلع فينسلا» 0:)05172 ت6 2ع[ هزلي 2500 ةوتفدكتا اد

 هطغل راتخكملا.



 0 "ا 7

 د داي نين 2 ا داس 6

 ه عبجو هك اد يحلو

 5” ةراسمالا ر لك روت 6

 ديم

 ع ا : ملا 1 ءرأو 1

 عيفش م دي 0 0

 000 جلا اقح ىتيا ار

 خذ اعل ل نع ىلا

 هع ع كبافس ىم هل حست 1

 انك ىايلع -ىكاا ىف 8 راتسملا لق عجل اهرستتا ' اهلف لم

 مق رث ءازجل هل اونسحأف مكيلع ءانثلا نسحا دقو نوعمست
 لقو لق «مكيلا يرخا ىتح اوحربت ال هباكعأل لقو لخدف راتخملا

 اشرف ىدنع كل نأ مانع ىباي ىمشحلاا داكدش نب هللا نبع

 تنب بابرلا هدنع تيناكو ىدهنلا ةقهَط نب سيق لاقو افرطمو 15

 |0018 يعي نإ ايجساو اطم» اند: دمع كل 2ك تعبأ

 نإ ال كظعت | 2) (0 انناير 260 اننا (2)رر() اننا. 262) 6“

 ىصولل أربزو» 0 ىصولل ويزو» 2( 0 هبأأ. هز 12 00. ]ع0

 و1, 1. 173 .18١ 5ع ء>2 15 761515115 1عواتصأاتتت 5601 22ع20135 2060

 دعوأنعأ 5عرلزمأ ن3, خ1 17211ءاوغعط7 1ععالمدت5 ء20131ع 1211016 51غ

 72051عت0 20011111 12155115 :

 خكادم كيدسملا رصقلا ىف 3 رؤعجو

 وربع م ةياناس ناكرللا تشكلت

 7/0 نأو



 49 "ب

 ىتقلا ٌلعُذي ام راتكملا هليل © ىفو

 عوهس كاسل قو ندع هيهلي 7

 تقام نيستكلا تار قل انيك

 عيوب 5----- . تاكثق نم 0

 كلام 3 سيئرلا ءاح محْذم 0
 اكرإ

50 2 
 عومجب 0 نيبع هن دوق

 هرسصسلسل هيف فاو دسَمأ و

 عينم رامذلا 0 نسف 0
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 اهلك ”ن ا ريخ مسيل ءاجو

 140 عيمج مولا افجي ىدل و ماب

 هموسق ضرسخسي ذا 1 1 امو

 عيصسمب الو كنب كانه

 نواوق نتبأ نو اي ةيبفتا لا

 عوشخو ةنابخا ةوخا ٌلكو

 " هيعشل هلل نكس دبا ةراكمو
 ظ
 عوقول 6 [محدسلم ساسيا نوحي 2 ْ

 ل م موبيل اهيلع ليخكاب

 ه0٠ 2 2 2

 عورد تالذ ا را 9

 |( 0 ٌليلْيحالا ردكف

 3 عيظم نبأ ىلع اقالووب كّشو

 ©( 0 3 0( 60 ببيعو 2ع 0 0 تل 9 2

 لىخا, 0 حا. 2000 ىخا. 911-2 ب كمر عيقفوأ

 0 عتقفدا 71 هتفقدا 0١ ع. عتفقنا).
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 عيطم :ىبا يقنولا نحط انخملا رهظ امل لق ئبابضلا هللا دبع

 نيب ىضقيف ةيشعو هود سانلل سلجي لبقا هلامع ثعبو

 ءاضقلا ىع الغشل نا لوازا اميف ىل نا هللاو لق مث نيمصخأ

 رث 65 سانلا نيب ىصضقو اكرش نيانلل يي لق * < سانلا نيب

 ىلع كهش نمت هنأو ىنابثع هنأ نولوقي اوناكو ضرامتف عفاخ هنأو

10 

15 

20 

 هب هلسرا ام ةوورع نب ئناه نع غلبي ل هناو ىدع نب رجح
 عم» نا .املف ءاضقلا .ىع.هلزع ءبلاط نأ نب ئلع ناك .ىقو

 لعجو ضرامت لوقلا. اذه لتم هيلا نودنسيو هنومذي عاآرو كلذب

 هللا كبع نأ مث دودعسم ىب ةبقع- ني ذللا تبعا اناكمإبو انتكلأ

 ماسم لاق «ابضاق ىتاطلا كلام ىب هللا دبع هناكم لعخ ضرس

 7 ع ان كنا اندنعب قب اهلل كح“ كو علا كيرف ونا

 اد تادنسا قوردللا ةكيجع لا قماسا يح الدم ناك رافال

 لاقف موب تاذ راتخملا ىلا

 تبدو ل نولاب ا أ

 6 عيوسس 8 شهحانمكاب ميلا

 ربكم 06 ىبعس ش أو تضخ

 و عيمج تعا 83 مسيسب ا

 ىَوَهَلأ كدري ل ناستنلا كسيلع ضفكف

 عيدبب م ةلخ لاقتنأ سكشلك

 ©) 0 ةركي. 625) 0 هد مز 1ع6  ةهمءزل هيلع هللا تاولتكو 60
 مالسلا هيلع. 4) 0 زمكعت» هللا دجرب )2  0 عيرش. /) 00 تمناف.

 ى) 0 عيجو. 2) 00 ملح, 126 تلخ , © عنم.



 ا«. .ةنس كغم

 ثعبو ناجكيبرذأ 0 دراطع نسب ريمع نب 0 كثعبو ةينيمرأ

 قاح ثحعبدو لصوملا ىلع 0 نب دكيعس نب نارلا دبع

 : نب هاو ثسعمتو 0 ضرأو نئقادملا ىلع دوعسم

 7 نابقهب ىلع "سيقتل :فيلحلا هيكو 3 عينت ني :ىشيخ

 5. طولا ةفاسقهب ىلع ةطرقا ىن بتنك نو تلا نقيا ىلا

 لكعس تدنعبو لفسألا ذابقهب ىلع ىجوتلا ل قنم ند بيبح ثدحعبو

 ةقيذح نتاع ناو :ناولح ىلع نافيلا نو ةفيدحلا 0

 لاتقب هرمأو رهش 0 غرد فلا هقزرو لاق « ناولك سراف اغلا

 نأ م غرمأي لابخل ىلع: هلامع ىلا تبسنكو «ىرطلا ةماقاجو  قارك لإ

 سانا جبع ناك م اوبك يفيد يادي ردا تان 05

 لصوملا ىلع سيق ئد عشا نب ديوح ا كتيره اىلف رببولا ىبا

 عيطم نبا نأ ريغ ةعاطلاو هل عمسلابو عيطم ىبا ةبتاكع درمأو

 ةزاما ا كلذ وشتم :ناكو رمزا نبا رمايز»لا هلع نلحا ردت 3

 "5 لصوملا رد اعطقنم « دي نب ميخارباو ديزي نب هللا دبع

 45 نب ناهجولا 0 باع مدلك املف « بيولا نىمأ ن .ندإ |اححأ) تداكك

 6-00 نع عل 0 ا انك أ لدي نم 0 نب كليبعس

 .«دعللب لعا هيف -- امدف 0 7 عيابف * رانخملا ىلا

 90 نب ملسم نع ىلا ربز نب خامح ىتدحو تنكح هذ لاق

 6207 ققربضخلا» 6ة) 281« ءا لعت>06ع (00 دكابقهت, 266. دابيقي.

 2 ا 7) 0: ناولح ىلا. 2160200. ةذكلط نيرازا ر) ©

 ةعيابفب



 ع
5 
 11 خاذس 5

 2 2 ىلع كيقي

 ىف عيطم ىبا رصح نيح هب لثاق نيذلا هباككا ىطعأف ةفيكلا

 نا سيخ ا لجر لك * 0 ختام 0 نامتو فالأ ختلت مو رصقلا

 لم تيب ىف فلا فالآ ةعسنت راتخملا باصأو

 ام لعيب دونا هياككا نم 350 ىطعأو د خدام سيح رد

 ىنح ماسيألا ختاتلا م كلتو ةليللا * كلت دعم اوماقأف ردعقلاب طاحا 5

 1 لع ساو 0 هتاكختو ”ةءاسلجخ اوناكق فارشالا ىدأو ةريسل

 ىلبم ةمع ابأ راسك بسر ح لع يوكل للماك نب هللا دبع

 لذ ةأرو هنوتدك فارشألا ىأورف دسأر ىلع معبد تان ماقف 0

 كاوملا نم ةهباكحا ضعب ةرهع ىنبأل لاقذ هيلع هتيرحو هيجوب ليبقأ 0

 هعدف انيلا ,ظني ام برعلا ىلع لبقا دكق قاحا ابأ ىرث امأ

 ' لاقت كنوملكي تيار ىيذلا كتلوا كل ليقي ام هل لاقف راتخملا

 ىلا هنع كلاهجو كفرص هللا كحكلصا هيلع قش هيلا وسأو هل

 الإ | ىلع نام عكيلعا < قلك نقش: هل "و2 لق" هل . لاقفا برعلا

 ؛ نومقتنم نيمرحملا ن 5 انا ا مرق 0 م اليوط 6 كاكس رد مكنم 1

 ا سا اوله اهرب امنا نك ير علعألا وللا تكتيك 7

 3 عاتق لك 02د هللاو مكناك أوشبا ضعبل اضعب لاقذ كلم ل اولا

 لكضفو ىدنألا هللا كلدع نىب ةريصح ىتدح نفوزد وبأ لاق

 دقع لجر لوا :اوتاق ىسبعلا خاص نىب رضتتلاو ىدنلا جيِدَح نبا

 5 0 كلم 10 2 3 ل
 ىلع 1 رغشالا وخا تراخ ئب هللا كيع غيار راتخملا 2

2-6 

 نر 6 نطبتخو: ١ 56)2/ 6) 00 هره.ز 28عام هت.

 رصقلا - اوماقاف. 42) 108 00: 266 ةئارخو, 0 هناذخو. 6 0
 0ك /) 101113255522



 00 تردد

 ٍلوقي 7 لعجو دوعيابف * سانلا «هردتباو هدي طسبف سانلا فارشأو

 تيبلا .لهأ“ ءامجبإ بلطلاو .ءغيبن .ةنسو, مللا..باتك ىلع فوعنايلا

 اناس نم ملسو انلتاق نم لاتقو ءافعضلا نع عفدلاو نيل داهجو

 معن 2لجرلا لق اذاف مكليقتسن الو مكليقن ال انتعيبب .كفولأو

 ةرارض نب ناس نب نددنملا كاب يطتا, ردللاو :ىناكف لاق 7

 هنع فرصناو هعياب مث ةمالاب هبلع ملس ىتح هاتا نأ ء ىببضلا

 ةباصع ىف ىروتلا فقنم نب كيعس لبقتسا رصقلا نم يرخ املف

 نب / نايح هنبأ ةعمو ةوأر املف ةبطصملا دنع افقاو ةعيشلا ىم

 اوكشف نيرابمل سوور ىم هللاو اذه عئاهفس نم لج, لق رذنملا

 105 اواجكن 5 تعفدم نب لبعس عب حاصف ا©لتنقف هنيدأ ىلعو هبلع

 كلذ راتخملا علبو لق هب مكريما ىأر 0 ام رظنن ىنح اولجكت

 نبانلا ينج راتخملا لبقأو دييجو ىق كلذ _ئىثر ىح نش

 ئيوم' كأبرادي ىف عيبطم» نبا نا تيملعا راهخمإل لاك ل0
 رت اهداعا مث * هبجج ملف تأرم ثلث هيلع اهداءأف ءىشب هبجي ملف

 عيطم .ىبا ناكو هقفاوي ال كلذ .نا .لماكا ىبا ,ىنطن 8هبجج ملف

 فلا ةئاع عيطم نبا ىلا ثعب ىسما املف اقيدص راتخملل لبق

 دقو كناكمب تيعش كف ىناف َج 0 هديب رهجان 08ل) لاقف رد

 ام كتيحتيا 8 ىييئردسلا لا 5 نم كعنع مرن هنلا تال

 2 © هردنبأ رض 02 0 ظن 060 معاض» 006

 هدمه ..2) 610 عاقل: زبر فسصضل 2( 056 )ط0 0 تالا

 060 نابح عا رابح. آ4 ناسحح 210 8 1ععالمدع 1ةعلغ 01100

 21715 ناسح 20101121 1 6 سيل.
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 نُم ناك دقو ةرمأ ىلع. بلاغلا هللا ناك .ىكتح هودنع مكداهجو

 جرخا نأ تيار دقو متملع دق ام ىلع هب رقرشأ امو مكي
 هللو دقف اريخ ريما ىم هللا كازج كبش هل لاقف «ةعاسلا

 تيضقو كبحاصت تحاصنو انفارشا تامركأو انلاوما نع تففع

 ندا ىف كنم نحو الا البا كقرافنل انك ام هللاو كيلع ىنلا

 م رح رق «ٌبحا ثيح ورما فخأ اريخ هللا مكارج لاقف

 تفو رصقلا ىلخو ىدوم ىا راد ىلا ىتح نييمورلا برد وح

 ارزملا صعتتا لك ى_قونما نيشألا يباب اولاعف فاملا ةياكما

 نب ىبوم ىنتكحم فنخ وبا لق «راتخملا اوعيابف اوجرخن
 كح راعخلا .نإ رعشألا وبا وهو ةنيهجج ىدجع نم ىودغلا رماغ

 ىلعو دجاسملا ىف سانلا فارشا مبصأو هب تابف رصقلا لخد ىنح

 لاقف هيلع ىنثأو هللا ديحن ربنملا دعصف راتخملا يرخو رصقلا باب

 نإ هيفا دلعجو نسل ةردعو رصنلا: هنيدو دنع ىلا هلل :يملل

 اهيا ىرتفا نم باخ دقو ايضقم ءاضقو الوعفم ادعو رهدلا رخآ

 الاف ءانل ليقف. هيا انل ةكمو ةيازا امل :تعفر: هدتا سائلا

 «اهودعت الو اهيلا أورجأ نأ ةياغلا ىفو «اهوعضت الو اهوعشرأ نأ

 يف ىلتقت «هيعانو عن نم مكف اولا ةلاقمو يادلا ةوعد انعمسف

 اولخدآف الا ىلوتو بذكو ىصعو وبدأو ىغط نمل ادعبو «هيعأاولا

 افقس ءامسلا لعج ىذلاو الف ىدع ةعيب اوعيابف سانلا اهيا
 ىنأ نب ىلع ةعيب دعب متعيإب ام ءالبس اباَجف ضرألاو انرفكم هب

 ا الخد لحرب ليثا م ءاينم ىدفا 4 ىلع لاو. يلط

 2١ ©. اك - )© تلامو. 26116121225: -32553 720 ©

 110 مالسلا عايلع.



 *"1 خنس للا

 نم دنع ةفوللاب الزنم لونت ىتح دحا كب رعشي ال يرختف لق

 فقحانتف جرت ىنح كناكم ملعي الو هب فتنو هكصننتسن

 كد ين ناكرلا قنبر ةجراخ ىب ءامسأل لاقف «« كبحاصب

 نورت ام ةذوللا لهمأ فارش أو سيق ىب كيعس نب نامرلا كبعو

 5 ىَأولا ىوذ ام ةاولاقف كتابش قل هي راشا ىذلا ىأولا اذه ىف

 ونما للك 1! كل وسمأ ىلخلا ايورف: لك: كدلح هيا راسا 0

 هللا تبع نب هللا نتنيدع نا ئتيللا "نسلعغملا ىبا .ىتدت نيك

 ةمتشي ّئشعلا 4 ىم رصقلا نم راتخملا «باكتا ىلع فرشأ ىتيللا

 هقلكاب رميف هسب ىدهنلا رم وبا وربع نب كلام هل ىحتنيو
 10 لقو كعب ءأربو مق هنا مث لق عقوف لاف هقلح نم ةدلج عطقف

 لق . .«اذك لعاف: نم كلام نم اهّذخ .هياصا نيح :ىدحينلا

 قب فتات :ىب ' خراسحل ! ع ادع 0 / ىنتتلحو .فئنخ# وبا

 با. انطح* . قنلاقلا فكيسلا قيواودعقلا» ف5 انينسما اهلا القا وك

 لاقو * معلص مهيبن ىلع ىأصو هلعا وه اب :هللا ركذف 7 عيطم

 15لقو 712 ىم* مكنم اذه اوعنص ىيذلا تملع كقف دعب امأ

 ادع ام مكواسخأو 7 مكماغطو مكواهفسو * ملتذارا 2 اما تملع

 أاولاري من مكنم ليضفلا لفأو مكفارشأ نآأو نيلجرلا وا لجولا

 مكتعاط هملعمو ىحاص كلذ غلبم انأر نيدعانم نيعيطم نيعماس

 2) 60 قناككا. 02) 0 105ء2 لا 2 © كاكك) 22

 40 قوِح 2 نا 00 أ 2640 هد

 ع, /) 0 125

/ 
 مز 0 كد عيطم نبا اعد. . 2) 2ع[. 1ه5ءا١ لجو ثم : ا . 3 2

 كييك 221 معلص» 2) () هرب



 م 14 ةخئس

 هللا كدشنا رتشألا. ىباب قحاسم ئبا هل لاقف هيلع فيسلا

 هليبس رتشألا نبا ىّكخن ةنحا نم كنيبو ىنيب لع راتب ىبلطتا

 ا اهركذي فحاسم ل كلذ كعب ناكف اهركذأ هل لآاقو

 ىتح ممقلا ر 7 ىف  ةساننلا  اولخد؛ ىنخ نوربسي اولتقأو « رشألا

 وبا لاق “كاتلك عيطم نبا اوورصحو دجكاسملا» قوسلا اولخد 5

 قزري اتلث ثكم عيطم نبا نأ ملص نب رضنلا ىنتدحو فنخت
 ام الا سانلا .فارشا هعمو قيقدلا رصح ثيح رصقلا ىف هباكا

 رق راخبلل سفن, عاش. دلو اةزاد قل هئاق. تاير ني وربع نم نك
 ١ 1 وحلا تبا لذا ىح ناعخملا :دحو بلا لد ىح يرح

 يدوس نب رو 96 نب كيبزيو رنش شل نب ميعاربأ يصتلا اصح 0

 0 1 ني نيو سعلا بلو ليحل ىلياغ عشألا نبا ناكت

 راد ىلي ام طيمش نب رجأو نييمورلا راد ةّكسو ةفيذح ىنب* ىلي
 عيطم ىبا ىلع راصقل كتشا املف ««ىسوم قا رادو ةراع

 ريمألا هللا حلصا هل لاقف 5 ثبَش هيلا ماقف فارشألا هملك هباككأو

 نع الو كنع ءانغ دنع ام هللاوف كعم نملو كسفنل رظنأ 15

 ةثبش ©4لق مكيأرب ىلع اوريشأ اوتاه عيطم ىبا 4لق «مهسفنأ

 الو يرخناو انلو انامآ لسجرلا اذه نم كسفنل فخأت نا ىأرلا

 ذخآ نا هكأل ىنا دللاو عيطم نبا لق كعم نمو كسفن كلهت

 ةرصبلا ضرأبو هلك راج نينموملا ريمأل ةميقتسم هرومألاو انامآ نم

 6) 0 ىنب ىلي ام طيمش نب ريأو ىبوم ىأ رادو ةراع راد

 نيييمورلا راد 2ك خفيذح. 25) 02 6 55 نب 6©) 0 هد.

 2) () لاقف: ١" 2) 60  ءا 2ءانادمكءع انماهإ
1 



 "1 خنس 1

 كس ىلا الا ىتح ىضف كهجو ىلع ضمأو هوطأ نأ ميفاوبا

 ىف خمخم ىم ب هللا كبع ىب 002 نب لقوت ه.اذأاو ثبت

 نبأ 1 دقو ةريحصلا وهو * فالآ ةسمخ ةلاق وأ نيفلا * نم وكأ

 ناب اوقحلأ نأ سانلا ف ىدانف ناجرلا دبع نب ديوس عيطم
 5 نبأ جرو رصقلا ىلع ىعبر نب ثبش فلختساو لق فحاسم

 ةريصح قىقريح 0 كنك ىلا لق ك4 ةتفاقللاب فقر كح عيطم

 هباحصأ يق لبقأ نيح رتشألا ىلا ىلا رطنألا ىلا لخ هللا ىبع نبا

 اهضعب ملتويبخ 2اوبرق لاقف اولونف اولونأ هل لاق هنم اند اذا ىنح

 لاقي نا مكتلوهي الو فويسلاب نيتلصم عنيلا ًاهضما 0 ناك

 5 كثعشأللا لاو نماجنلا نب 0 نو ىعبر نب ثيبش مكءاج

 لفا تاتويب /نم تاتوبب * ىمسف لاق «٠ ثراخل .ىب كيري لاو: . نالف

 ىق* فييسلا رح ملل اودجو .دق ول ءالوه نا لاق رثث ةفوللا

 ةريصخح لق «بكذلا ىع ىوعملا ق ةافصنا عيطم نبأ ىع و اوقفصنا

 قي ذخا نيحو جلويخ ١ اوبرق نيح هباكتا ىلاو هيلا رظنأل 7

 ,ىىتاوح نم ءارج هل ةقطنم ىف هلخدأف م هعفرف هثابق لفسا رئّشَألا

 مت عردلا ىلع ءايقلاب فل ينقو ءانقلا“ لع ايناس ىفو دوربلا

 ام هللاوف لاق اخو ىّمَع ملل ىّكف مهيلع اوُّدش هباحعأل لاق

 اوحدزاو :ةكسلا مق ىلع اضعب مهضعب بكرف مزه نا تبل

 عتفرو ءهنياد ماكلب :ةكأف حاسم نبا ىلا رثشألا "نبا كنا
- 

 2) © قاف. 512) ©60/ تأ تأ هر "62 © سك بح

 06) (0 أونرق. 6) © 66138 تشعر, 60 دنيحعت هزه اللرل 1201
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 معن ةدل لاقف*« امئاص ريمألا ىرتا لماك نبأل ناديف نم «ييدع
 اك ارطغم 4 مميلا اذه ىف ناك* هنا هولف هل لاقف مئاص وه

 رفغتسا نتقدص هل لاقف عنصي اب ملعا وحر ميصعم هنا هل لاقف هل

 نب ميهاربا هل لاقف اذه لئتاقملا ناكم معن راتخلملا لاقو « هللا

 رس انهه لزنتو جبولق بعرلا لخدأو ءهلفو هللا جمزه لق رتشألا 5

 «عانتما ريبك عنتج مالو عنج * قاحأ رصقلا ع ونا امك :للاوف“ اهنان

 ام ماوعضو ةلع ىنو فيعض خيش لك انهه مقيل راتخملا لاقف

 انودع ىلا اوريست ىتح عضوملا اذهب عاتمو لقت نم ملل ناك

 ميعاربا ماقو ىدينلا نامثع ابا هيلع راتخملا فلختساف اولعفف

 ىف اهيلع اوناك ىتلا لال ىلع هباكا ىببعو هماما رتشألا نسبا و

 ىف يجامل ىب ورع عيطم ىنب هللا دبع ثعبو لق ؛ةخبسلا

 ىلا راتخملا ثعبف نييروثلا ةكس ىم جيلع يرخ 00 ىفلا

 قييزي راتخملا اددو ميعاربا هاوطف هيلع مقت الو هوطأ نأ ميعاربا
 بهذو دوك ىضف احلل ىب ورعل كبصي نا ورلد نيل ني

 ىلا راتخملا ىبهتنا أذا ىتح اعيمج اوضف ميعاربا رثأ ىف راتكملا و

 قلتي نا: ميعاربا ومأو فقو هللا نبع ىب :تلاخ قضم عضوم

 هيلا بخ ىضف «ةسانللا لبق نم ةثوللا لخلي ىتح ههجو ىلع

 نيفلا ىف  نّسوجلا ىذ نب 0 لبقأو زودكم نبا ةكس نم
0 

 ىلا ثعبو هعقاوف ىناديهلا ذقنم نب كيعس ؛هيلا ناتخملا حر سف

 ©) 00 جحيدف 71 جيو 0 جيوش 2 ميذع ر 560 1283 5

 ©0500. ةعضاطاتصأ جيده. 13 0-1 ةطرهد )2  0 لق 720 10 0
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 عودصف لينلاب «غيمارلا كلت هتمر ككسلا هاوفا ىلا راتخملا باكا

 «»هدي ىف طقساف سايأ نب دشار لتق هءاجو عيطم نب

 اجمل نب انزع لف لقا نامت نير ىيخا ىدروشر تبخل

 5 فلن الو كدلَخ ىف طقسي ال لجولا اهيا عيطم نبال ىديبرلا

 سانلا ناف 4 رغأف كودع ىلا ءهبدناف سانلا ىلا ةيرخا كديب

 سانلا 0 تجرخ ىلا ةيغاطلا هذه الأ كعم علكو 0 ربتك

 0 ةفئاط ىم بدتان بدتنم لوا انأو اهكلهمو اهيوكم هللاو

 هاو هللا يي نيانلا +3 اقف يطق نبل نرخ لاق ةفئاط ىريغ

 ؛0 خةبصع ىع مكوجت بجكلا بجتا نم نا سأنلا اهيا لاق رث هيلع

 هيلا اوجرخا ةلضم ةلاض اهنيد 0000 اهددع ليلق مكنم

 لاو مكيف عهنم اوعنمآو مكرصم نع #ولتاو مكمرح عقنم اوعنماف
 ىنغلب دقل هللاو هيف هل فح ال نم مكتيف ىف مكنكراشيل هللاو

 اهتم ريما هيلع مكيررصت  نايوجر دق نحل ا
 ل5 ليفان وركب نحت 0 ريغتو مكناطلسو مكرع باهذ

 نم راتخملا ىضمو لاق ةفوللا اولخدي نأ ثراخخل نب كيزي ععنمو

 توبب تويبلا و ىلأ عفر 0 0 / مهظ ىنح خكبسلا

- 2 ْ 5 0 

 ةذاش متويبو جتويبو 2لدكسم كنع لونف فرابو سمحاو ةليوم

 نا هباكحا , قسف ءاملاب هوابقتنساغ خفوللا لعا توبد نم 7 ةدرقنم

 هر نسب ركأ لاقو مكادعم «نأ هباككا نظف لاق بردة م ١ رامخملا

 2) 076 2 يمارملا. )0 رخو. )0 6 3 2) 0
6 7 ِ 

 هد... !50)22 125ءر نيف. ركز 60 ع6 261 0 0 0 0-2
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 زكهس ١0" 1

 مفرح هار'ابلق رضصن .ني ةهرخ ةيلع لجو. عيمكج نانلا تايبخا

 ىنأ تفرعل ةبارقلا .الول هللاو كامأ ىئاف ىب ناسح اب هل لاقف

 يراضف هب اوطاحأف سانلا هرحتباو هللا كبع ابا كل اًسعت لاقف

 هللا ديع اباب نمل كنا © لاق رسعم نىب خيرت «أدانغ هفبسب عاش 5

 ه١ دنع سانلا ةنهتو ةيلع :كقو :ئاح»ءاجو كسفت لدقتا ال

 هل ل.فف 50 ىقو ىئمع نبا اذه جوخ مل لاقف ميعاربأ 0

 3 ح ع 5 2ع

 هيلع هلمح هب ىلأ ىنح ةسرف بلطي ةجوخ رماف ن.رييوحأ ميعاربا

 00 اهنبشوا انتحل ىتك  ميفاربا لابقأو لو.« ىلفأب نقلا لقو

 هاوثأ ىلع وهو ثرامللا نب كيب هأر املث سنأ نب ديزيو رانخملاب 0

 لسيقا تبش ودك لابقم ميعارباو ١خيسلا ىلت ىتلا ةفوللا ككس

 هباكتا نم ةفئاط ميعاربا ثعبق هباكصأو ثبش نع هدصيل دوكأ

 يف ص كمصو ثرال ىب كيزي انع 4 نأ لاقفا صخب لوب جوس عم

 | دكار اني :انيار: انوع :لبقا ءاملإ ميعاربا“ نأ بعكا نيو تاق

 هباكتأو ثبش نم ميعاربا اند املف !ديور «أكيور مءارو نوصكني

 ٍةيلع انليحت هيلع ةلمخلاب سنا نب ديزي ءانرمأو غيلع لج

 ىلع رصن ىب ةيزخ لجو ةفوللا تايبا ىلا اوهننا ىتح اوفشكناف
 دقو * ككسلا هاوفا. ىلع اوهدزأو همزهف مدور نب ترادخ ىب كيب : : 210 0

 تءيبلا قوف © ككسلا هاوفا ىلع ةيمأر عضو ترام ىب كيزي ناكد»

 (0قنل املج تراك ني قيوب ىلا نئانلا :ةعامج قى راتخالا لبعَأو

 2) 0 هدم, .:5) © سسئينلا ١» 2: © ”لاقف: مز .60) ءا

 1ع وعأ. 0 0 مماو.

 نعأ :
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 لق «هرما انيظتناو بكرلا ىلع انوتجو انيسيتو انايهنخ ترام

 نب ميفاربا نأ ىدنللا ٍميِدَخ نب ليضف ىتّدحو فنخ# وبا

 ىف هيقل ىحا سبا ناب ىلا هجين نيح ناك محد

 قرتاك 5 مكنلوهي ال هباكعأل ميعاربأ لاقف فلا خعبرأ دعم !ناف كارم

 5 لق ةليلق دّمف و ةرشع نم ريخ لير ب ترند ءالوه
 0 مسدس اذ

 اب لاق 0 « َنيِِباَصلا عم هلل هللا نذاب ةريثك 2 ف نبلغ

 هقيارو لاجرلا ىف ىشج وه لؤنو ليشل ف يلا رس رصن نب ةميرخ
 ضما كتيارب فلدزا هل لقي 00 ذخأف ليفط نب ا عم

 /) تلخق 0 رث هلق هنعطذ هيلع ليك 0 ىب دكشارب ىسبعلا

 6 ردا وح د # ميعاربا لبقاو ؛دشار باكا مزهناو ةبعللا تو ادشأر

 رانخملا وحن كشار لتق كعب /وعم ناك ىمو رصن ىب ةهيزخو

 دار لتقبو هيلع تفلاب راتخملا رشبي دعلمل نا نب ناعنلا ثعبو

 باكا لخدو عهسفنا تاتشاو اوربك كلذب ريشبلا مءاج نا املف

 ةريكب نب كتاف نب ناسح عيطم نبا ىرسو لشغلا عيطم ىبا

 نب ميهاربا ضرتعاف نيفلا نم ونحن فيتك شبيج ىف ىسبعلا
 نبا باص نم. ةضيسلا ىف نيم ىع هدريل كمل فيتا

 ىف كان نب ناسحا ىلا مصن نب ةيضخ ميعاربأ مكقف عيطم

 صرب انعطا ام وهللاو لاقف* لاجرلا ىف وح ميعاوبأ 2 ليخأ

 وم ىف دثاف نب ناسح فلختو اومزهنا ىتح فيسب انبرطضا الو

 2 0 205ه ديلا 6) 0 125 نم نوون ام. 6) ك0

 دو. 2و0. 7 2) 10609. ةييخ ىب وصف هك دش ام“ 0
 2) 0 ةهدض.. رز 108 6000. م26 اييعش. " ى) 26 كلايع لك
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 4مرع 5 نقلا

 ىلا تيهتنا ىتح نئجن ةميصب ممقلا لانق ىف ىل تناكو ءارمشلا

 ىسفنب 6 جنيساوألف ناككا نيثأل هللاو «ىسفن ىف* تلقو زاتكملا

 وفنلمل رعس هيلا ىقبس كقو عتيتأن لق دعب شيعلا هللا حبقف

 لخدف ةريبه ىب ميعن لتق هءاجو ثبش ليخ هيلا تلبقأو

 راتخملا نم توندف لاق ءميبك مما هراتخملا باكا كلذ نم* و

 ناكع اذه (سيلخ تكسا 01. لاقخ ىرما نم: ناك ىذلاب متوبخأف

 كعبو سنأ نب ديزيبو رانضلاب طاحا ىنتح ثبش ءاجو تيدحلا

 ةكس لبق نم نيفلا ىف .ميور نب ثراخل نب ديزي عيطم نبا
 نب ديزي راتخملا ىّلوو ككسلا كلق هاوفا ىف اوفقوف ريرج ماكل

 ىنتّذحن فنخ وبا لق «ةلاجرلا ىف وه يرخو هليخ سنأ »
 كبس ليخ .انيلع تلج لاق درألا ةبلأو ىلاولا بعك. نب ثراث
 قب اكيزي لاقف هناكم .ءنم, لجر* انم لوري امف نينا 0 كا

 مكيديا عبطقتو نولتقت متنك . دق ةعيشلا رشعم اب انل سنا

 لما بح ىف لضنلا عوذج ىلع نوعفرتو مكنيعا لمهستو مكلجرأو
 مكنظ اف مكولع ةعاطو مكتويب ىف نوممقم متنأو مكيبذ تيب 5

 انيع مكنم نوعجي ال. هللاو اذا: ميلا مكيلع .اوزهظ نأ. موقلا ءالوهب

 ملئاومأو مكجاوزأو مكداللا ىف غنم نورتلو اربص مكتلتقيلو فيطت
 وبصلاو ىدصلا الا /ةنم مكيكاني ال هللاو هنم ريخ توملا ام

 اورسيبتف ٍهماه ىلع م كاردلا برضلاو قنيعا ىف بئاصلا نعطلاو

 لاق ءًاولجاف نيترم ىتيار تكرح اذاف ةليكلل اوايهتو :ةذشلل »

 2 660 617 22) ©! 5 © "كلف نم رانخكملا 0-6 20( 600

 هزت. 6) 0 ىع كحأ. م/) 0 اهنمر 14 عانم. ى) 14 كراذلا»

 تع



 ؛4 ةانس م

 ءانلئات ةثيبلا انيهتنا اًملف (ىفنلل يس ىلا ىب عسا سو

 ه يفنمل رعس قا نب رعس «ةريبع نب* ٌميعن لعجن اديدش التف
 سمشلا تقرشا ىتح علتاقف لاجيلا ىف وه ىشمو ليخل ىلع

 تبر نب. تيش- نا رق. تويبلا تانلخدا  ىح .كانيصف تطسمنار

 ةمككيبع 0 منانلا 1 1 5 ستي ءوسلا ةاج اب 2أ1دائ

 انقرفت كقو انيلع لشف 2 ةعامج غنم * هيلا نتباتف لق 6<2نوبرهن

 َ 58 وعس هعم لزنو لتقف ةريبه ىب ميعن ربصو انمزهف

 ناكو ديل ثبش لاقف ءيدخ ىب ناشح دوم نبل

 ميد نب ناسح ىلوم و ديلخ ملاقف 'تنا ىَم اميسج اميسو

 1 ةانكسصلا عين .نتكرت هاكتملا نبأ اي تبش. هل لاقف ئلعذلا
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 تلقف كوم هوأ تننا ىبرعا #لاق هللا مين ىنب نم ”تلقف كنا
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 نم * لوطا اه نيتروس. ترق ةنسدنك ول هباكتا' نم نسساثا هل لاقف

 دكار مكتحاسب ”تلرتا ىف ؟مليكلا نورت" تيشا لاقت ايت 5 نيناف

 لق «فالآ ةثلق اوناكو لق نارمع لآو ةرقبلا ةروس تأرق ول نولوقت

 هباككأو كبش 6 بخ هتربخأف راتكملا تينا ىتح اعيرس كلطفاف

 الايك نما ضكري عنق رعس قا قا رغس 0 دتيقا: ةعاس م ةاتأو 5

 جر ليل دعم جورشل ىلع رحقي ملف راتخملا عياب ىمم ناكو دارم

 اهيفو كارم ةنابجب هرم هسف ىلع لبقا صيصا املف سيل ةفاخم

 ءاج ىتح ٍقضكارف تبنا نمو تمنا امك* اولاقذ سايا نب كشار

 حوسف لقا يبس وبخ انا واكربخلو ناز نخ كك راتخملا

 7/لقيو ةئام عست ىف سابا ىب كىشار لبق يسالا نب ميعاربا م

 ةلقصم اخا ةيبغ نب ميعت ثعبو لجار ةئامتسو سراف ةتامّتس

 ىتح ايضما امهل لقو لجار ةئامتسو سراف ةئامتلث ىف +ةريبه ىبا

 7 غارفلا الجعو لاجرلا ىف الونأف ة#جامتيقل !اذاف امكودع ايقلت

 اعجرت الو مكنم رثكا هناف هل اندهتست الو مس مادقالاب ,» 2 حباو

 راتتخملا مّققو دار ىلا ميماربا هجوتق «الئقأ وأ ارهظنا ىتح لا
 همامأ ذثام عسن ىف 0 تبش دكجاسم عضوم ىف سنأ ىب كيزي

 5٠ 0 لاك فتحا وبباإ* لاق «نبش لبق ةريب# نب ميعن هجونو

 ىلا ةريبق نب ميعن عم هجون نىميف انأ تنك لقيصلا كيعس

 تبر 0 01202 2) © اييزم: >> 2) 0 ربخ» ©6) 0 هتيفاو. 6) 0
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 أف رث سلغب ةادغلا انب ىلصف مكقتسا حبصا املف هتيبعت ىم

 مصقا امرق ّْمَأ اماما انعيس امف لق ةّقوَتو سبعو «تاعراَلاو

 ىبا نا هللا دبع نب ةيصخح ىنتتدح فنخ وبا لق «هنم جاهل

 ككسملا كا: اودكتن نا جماف نيبابخل «لها ىلا تعب عيطم

 ةىجسملا اونأيلف سانلا ىف دان فايضم ند سلا نكمل ل ل

 ةليللا ىحسملا رصح رث لجر نم ةمذلا تثوب 3 قتانملا ئدانغ

 ثيبَشس عيام ىبا ثعب اوعمتجا املف كجاسملا ءىف سانلا ىفاوتف

 نب دشار كثنعبو راتخملا ىلا فالآ ةتلك ٠6 نم وج .ف ىعبر ىبا

 ويا ىددح فخ اونا لق ١ كىطرشلا نم فقالا عا ّك سايأ

 1 رانتخملا ىّلص امل لق لقيصلا كيعس نا نع ىميتلا تلصلا

 ةكسو ميلس ىنب نيب اميف ةعفترم اتاوصا انعممس فرصنا مث ةادغلا

 انا هل نلقف © ام ءالوه ملي انل 1 نم راتخملا لاقف كيربلا

 ىتح فقدطنأو كجالس فلأف /ىلم راتختملا لاقذ هللا كحكلصا

 املف تلعفف لق «2بخضب و ىنيتأت رق زان كناك هيف لخدت

 !5 نبش اذاف هنم توند ىتح نكجن ميقي منذوم اذا نم توند

 تيخ نب ناهشا طيح قير ةسيطع لكس 2 7

 مكقت عذّذوم مقا اًملف ءةرثك هنم هعم ةلاجرلا ىف وهو ىبضلا

 ىسفن ىف تلقف ءاهناَرْو ضرألا تلولز اذا «ًارقف هباحكأب ىلصف
 اًكَبَص تاَيداعُلأو 1 مكب هللا "لول ل وجرأل ىنا هللاو .اما

 ت2)' 1كم 705712) لكم: 8097722) 0 نول 2 ل

 ١ رك 0 الما“ 207 ىت ردكم نورا ا
 ا

 رق رق. 17100 12012: 200 2 81
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 يلع ذخأو 5 ناديملاب لين ىتح هريسي 0-0 كاست" نو

 خباصع ىف ىدهنلا نامتع وبا ماتا املف لق جف خقرطو ةككس 0

 ىلا 0 اي 6 تما روصنم ب نيسلفلل اراتنل ب ىدات دباككأ نم

 0 أ رم 0 ابعاد مكيلا ىنتعبو دنع رسبد لونف ه

 رق نيسلل تاراقل اي نوعادتي رودلا نم اوجنبتف لق هللا مككر

 ىلا اولبفأف فيرطلا هل ىَّلخ ىتح بعك ىا ىب بعك اوبراض

 م داَرق نب هللا دبع جرخو ' دركسع ىف دعم اولون ىنح راتخكللا

 راثخلاب اخ ىتح نيئئاملا وك معتخ نم ةعامج 3 ئمعتشل

 بعك كا نب بعكا ءل ضرع ناك لقو هركسع ىف هعم اولونف 0

 تجرخو «لتاقي رثو هنع ىّلخ هموق هنا ىارو عفرع اًملف. هفاصف

 دبع كلذ غلب اًملف كارم ةنابج ىلا اوعيتجاف عتليل رخآ نم مايش

 روحا تكنو“ يلا قا سما نبا يعش لوب .ناكورلا
 ىلا ىفاوتف «راتخملاب اوقكحلف عيبسلا ةنابج ىلع اور الف راتخملاب

 هوعباب أوناك اغلا رشع ىنتا نم ةثام نامتو فاللا - ةتلت رانخملا 15

 هراد ىف هانينأت يرخ ةلي راتخملا. ىلا دعلل نا نب نامعنلاو

 عوف : ىنتح رجافلا رجفنا ام هللاوف لق هكسعم ىلا هعم انجرخو
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 ىجسم رم ىتنح هباعضصا ىف ميعاربا لبقأف «ىأ دق نوكي نا نما
 دجوف رانخملا راد أ ىح ىضم مت ةعاش 05 فقوف تعال

 نسم عبر نب َتَبَش ءاج دقو نولتتقي ميقلاو ةيلا تاوصألا

 نب راجح  ءاجوا سنا .ىب .تيري* راتخملا هل ىعت ةكيسلا ليف

 5 طيش نب ررمحا مهجور قدراتخلا للعجن ناكفلا

 ميخاوبا ضينأي نأ لبق اوقرغتف عقئارو نم مءاج دق ميعاوربا نا
 نم بيرق ىف ةفهط نب سيق ءاجو ككسلاو ةّقزألا ىف اوبهذو.

 ثتبش ىلع ليخ رانكلا- باك نماىين ىب نم زك

 0 نجح" قيرطلا للك نسنا) نب ىبري الداعم ركش ىغير 8

 ليقأو ةةكيبلا هل كرت ىغير نب 'تيبش ' ما اق اعيرجلا وهج

 كونايلف ريف نيبابلل ءارما ىلا ثعبا لاقف عيطم ىبا ىقل ىدح

 ثعبأو جلتاقف موقلا ءالوه ىلا كهنا رق سانلا عيمج كيلا عيجأت

 ىكقو ىوق دق موقلا رما ناف هلانق كفكيلف هب قتت نم ميلا

 رد نم راقخملا كلذ غلب املف : هرمأ هل عمتجاو رهظو راتخملا يرخ

 ةعامج ىف راتخملا يرخ عيطم نبا ىلع ىعبر نب ثتبش « ةروشم
 3 ةحتاز> ناتسُي ني ءام تشع ريذ ريط :ىف لت ىح هناك ل

 عن ره كاش ى كداشف» ىجيفلا» لامتع ونبأ 0 لاق ةضبسلا

 نب بعك برقل ناديملا ىف اوريظي نأ نوفاخ رود ىف نوعمتج#

 دو ةعلب اهلق وشب ةنابج ىف بعك ”ناكو ههنم ىبعتللا بشك

 2) 0 هرص. 82) طقعع زج (00 ها( © عوز عدنجتأات1. 51112163971 ©

 14 امو 6 0 ىنعب هنروشم.



 « يلع :هباككأو ميعا بأ نسسادم دكا ةنابج 9 ليش 10

 ادا كين تيب لقألا انيصخ اننا ةلعت كنا مهللا لوقي وهو

 ااا وع هيلا ىبتنا ىح انوفا انمنلا مشو خلع انرصنآف

 عهنع انب اوفرصنا لاقف سيق ىب رح هل ليقف متوفشكو عوطلاخت

 اوفرصناف ةفئاط هنم هءلخد قاقز يقل املك اضعب ةضعب 0 بكرف#

 ريثأ ةنابج ىلا ىهتنا ىتح ريسي ميعاربا يرخ رف 2نوريسي
 كبع نب تيوس غلبف مراعشب هباكتا ىدانو اليرط اهيف فقوف

 ىظحف عبيصي نا اجرف ريقأ ةنابج ىف 2 هناكم ىرقنملا نامحرلا

 اة ادعم ها ةوحالا ةنشألا نبا عشر لقا عيطم قدبأ سبعا للتو

 اولوتا هللا ةطرش اي هباكعأل لق رتشألا ىبا كلذ ىلر اًملف ةنابلل 0

 ءامد / اوضاخ نيذلا قاسفلا ءالوه نم هللا نم ,صننلاب ل مكناف

 ميعاربا ةيلع كش مث اولزنف مو هيلع هللا للص * هللا ليسر تيب لعأ

 قضعب بكري نيمزهنم اولوو ءارحصلا نم ٍهجرخا ىتح عابرضف
 نوغلي ام كارب رمل اذه 7 عانم لكئاق لاقف نوموالتي 7 اضعبد

 لقو ةسانكلا هلخدا ىتح عمزهي لوي ملف ومره أَلا ةعابج انل5

 بعرلا نم متلخد دق ام منتغاو قاعبتأ ميعاربال ميهاربا باحصا

 امو نوعدي 2 ىم ىلو بلطن امو وعدن ىم ىلا هللا ملع دقف

 ابا هللا نموي ىدح+ انبحاص ىلا اني اوريَس نكلو ة0لاق؟نوبلطي

 ئه ناك ام انضيأ وه ملعيو ملع ىلع 0. كرمأ نم * نوكنو دهنشحو

 ذل ىلأ عم اتريصبو اوف ىلإ نريبعبو 56 هياككاو وه دادتيف 7: انئانع 0

 ©) 0 هدت. 65) 060 بكرت. ) 0 200. هيف. 2) 0 مهتيدح

 ميناكمو: )2  0 وهو. )0 ةممعت قا“ ع)ب0) معلص: 2000
 5 0 | 2] © اه 6 10116 12ع اننانغ



 "9 ك1

07# 

 لَقَكْلا ءاوجخ نيدخلا ةحضاو ٌللطلا هانسح هاضيب نيلع نق

 لطي مادقم عورلا ةاذع ىنآ
 با عضو (نيخلا سوورلا .ءالوه نا راتخملل لاق؛ مسهعاربأ نأ م

 ولق يلع نوقيضيو ائونأي نا انناوخا نوعنم. نيبابلل ىف عيطم

 5 لك ىنيتأيف ىموق ىلأ ىتح .قاككا نم ىعم نسمب تجرخ نأ

 توعدو ةفوكلا ىحاون ىف هب ترس مث ىموق نم ىنعياب «لق نم

 كناينا ىلع ردق نيو «انبلا يورخل دارا نم ةىلا يرن انراعشب

 ناف مضقرفت رلو كعم نم ىلا كدنع هتسبح كاتا ىيف سانلا نم

 مكاياو لجتأف هّللَمأ هل لق لاجيلاو ليل ىف كيلا تلج رمألا

 ال نأ عيطتسنت تنأو ادحا لتاقت الو هلتاقت ريما ىلا ريست نا

 جرخن «لاتقب دحا كأدبي نا الا هب 4كتيصوا ام ظفحأو لتاقت

 ىتح اهيف لبقا ىتلا ةبيتكلا 0 ىف هدنع نم رتشالا نب ميعاوبا
 هب راس هنا 0 هباجأو دعياب ناك 0 1 ءبلا عمتجأاو هموق ىلبا

 ككسلا بنحتي كلذ ىف وهو ليللا نم اليبدط ةفوكلا ككس ىف

 نبا عضو نيذلا تاءامخل ٍهعم ىيخذلا ىلا ءاجغ ءارمألا اهيف ىنلا

 دجحاسم ىلا ىهتنا ىدح ماظعلا ىطلا هاوفأو نيبابلل ىف عيطم

 ىفعكلا سيف ىئب محز ليخ نم ليخ هيلا تلجتو نوكسلا

 رتشألا ىب ميعاربا غيلع كشف ريما عيلع الو نثق هل سيل

 هد نم ميعاربا لاق ةحتك ةتاّبج اولخد ىتح تيفشكت* اش

 ©6) © هد. 6) 0 اني. 6م) © الاما. 4) 0 كيبصوأ.

© (2 
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 نبا هل لاقغ اقيدص رتشألا ىبآأل ناكو هنورثويو هنومركي هف ةطرشلا

 هنم اندف ليوط هل صمر نْطَق ىبا عمو ىتم ندا نطق ابإي رتشألا

 ظ نأ هيلا بلطي رمشالا ىبا نا ىري وهو جمرلا هعمو نطق وبا

 جمولا. لوانتو ميعاربا لاقف هليبس ىلخل براضم ىبا ىلا هل عفشي

 نبا ىلع ميعاربا هب لمحت ليوطل اذه كح نأ ههدي نم*5
 لونا هموق نم لجيل لاقو هعرصف هركأ ةيغش ىف 50 براضم

 نبا ىلا اوعجرو هباحا ىرفتو هسأر زتحاف هيلا لزنف هسأر زتحآف
 ىلع ءهيبا ناكم سابا نب كشار* هبا عيطم ىبأ كثعبف عيطم
 كيوس ةليللا كلت ةسانكلا ىلا سايا ىب كشار ناكم ثنعبو ةطرشلا

 ميعاربا لبقأو *حيوس نب عاقعقلا ابأ ئرقتملا ناجرلا دبع نبا م
 ميعاربا هل لاقف هيلع لخدف ءاعبرألا ةليل راتتخملا ىلا عشألا نبا

 كب ال وما ثدح دقو 7سيمخل ةليل * ةلباقلل يورخلل اندعتا انأ

 براضم نب سابا ل ضرع لاق وه امو راتخملا لق ةليللا يورخلا نم

 ىلع ىباحتا عم هسأر اذهو هتلتقف هزي ىنسبحل فيرطلا ىف
 لوأ اذهو اص ريط اذهف ريخب هللا كيشبف راتخملا «لاقف بابلا ؛5

 ٌلعشاف ذقنم نب تيعس اب مق راتخملا /لاقف هللا ءاش نا ميغلا

 ىب هللا دبع اي تننا مقو نيبلسملل اهعفا رق نارينلا ئدارهلا ىف
 لدار ركل نب نايفس اي قا : مقو“ تما روصنم:اي :دانفا كا

 ا فل د و نال كاران ,ءايم كاشف كلام عم ةلمادخ

 لوقيو هحالس سبلي فخأف هب ىنأف ىحالسو ىردب

 2( © هديب. 6) © 0 هيلا. مه 0 سابا ديببأ ناكم ادشار.

 01 00 رو لق را لساررفل ١ ىزأ ةورم 6067 آه ىليلا
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 دق طرشلا ناو الاجر تيشح دق نيبابمخل نا هغلب دقو راتخملا

 نب ىيكإ ىتذخ فنخ# وبا لاق «رصقلاو قوسلاب كتطاحا

 هلرنم ! نم .ميقاربا "عم 'تجرخس لال ملسم ا نب نبك قع تحال
 نتكو ثيرح نب ورمع رادب انررم ىتح ءاثلتلا ةليل برغملا دعب
 ةانرفك لق عوردلا انيلع ةثام نم وحن ةبيتك رتشألا ىبا عم

 الا سالس انعم سيل + فيسلا ودلقتم نكو ةيبقألاب اهيلع

 رادب انررم املف !' انتيبقأب اهائرتس ىق عوردلاو هانقتاوع ىف فويسلا

 دلاخ راد ىلع انب رم انلق ةماسأ راد ىلا اهانزكف سبق نب ديعس

 ىلا جرختأ ىتح ميرود ىف رمنلف ةليجب ىلا انب ضما رث ةطفرع نبا
 10 اقلب نأ هركي ال ناكف اءاجيش اتدح ىتف ميعاربا ناكو رانتخملا راد

 طسو رصقلا :بناج ىلا تيرح ىب ورع راد .ىلع نومأل .هللاو لاقف

 ىلع انذخأف لق ءانيلع مهتاوه جتيرأل انودع هب ّنبعرألل وسلا

 ورع راد لع نيفيلا .تات 2تخأ رق رابع زاد ىلع هلسلا ©

 6 لطعرشلا 3 براضمم نب سابا انيغلا اهزواج اذأ ىنح تيدر ىبا

 ؛ةميحاربا مهل لاقف* متنا مام متنا ع انل لاقف حالسلا نيرهظم

 كعم عمل اذه ام ”براصم نبا هل لاقت رتشألا ىب_ ميهاربا ان
 انهه ةيشع لك رمت كنا ىنغلب كقو بيرمل كرما نا هللاو ديرت امو

 ميعاربا لاقف هيأر كيف ىريف ريمألا كب ىنآ ىتح ككراتب انأ امو

 نب سابا عمو لعفا ال هللاو الك ملاقف انليبس ّلخ كريغل ابا ال

 20 ظرممأ عم 0« وكي ناك ىطق وبا هل لاقي نادع نم لجر براضم

 م2 © هدم. 2) © ةيبفالاب 2 ©0 لمقلاا 2 0 انذخا. 6 0
 خظرشلا.١ ..رك) 0' امون! 14) 0. لاق
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 نإ لاقف عيطم نب هللا بع براضم نب شابا ىنا دقو حالسلا
 « طرشلا ىف سايا يرخن لق نيتليللا ىدحا كيلع يراخ راتخملا

 1 وسلا ليبحب يسب لييقأو ةشانكلا دل .ايبتار دبا تعيق *
 هل لاقف عيطم نبا ىلع لخد براصم نب سايا نا رث ة طرشلا

 ادا منتج لك ىف ينمي واذ ةسانللا دل يبا تع دقو
 بيرملا باه ةعاطلا لما نم ةعامج ىف كباككا نم الجر ةميظع

 اب ديعس نب ناكرلا دبع عيطم ىبا تعبف ةلق بكيلع كيلع جورشل
 كلبق نم نقم هذ نطل يفك ل عيبسلا ةنابج ىلا سيق

 ثدح اهب ند ال اهيلا كتهجو ىنلا ةنابمل ما ٌمكحَأ

 ىلا ىيتخلا ربعك نا نب بعك كتعيو نعولاو رجتلا 0 كيلوُأف

 فنخ# نب ناجرلا جبع ثعبو ماس ةنابج ىلا نّشوكلا ىذ ىبا

 ميور نبا ثراملد نب كيزي ثعبو «نييحتاصلا ةنابج ىلا ميلس ىبا

 ناو * هموق هيفكي نأ لجر لك ىصوأو دارم ةنابج ىلا بشوح ابأ
 كثعبو هيف ههجو ىذلا هج هجولا مككي ناو هلبق نم /قوي ال 5

 يا ا را و ل

 نيبابمل هذه اولزنف نينثآلا مي اوجرخ دق ءالزف ناكف مو
 ناينا ديري برغمل دعب هلحر نم رئاشألا نب ميعاوبأ جرخو

 ©) 0 ةطرشلا: < 3) 0 هده.“ 2 0 هلو 2) 0 كتيئوات. . 2 0

 ةدنك ةنابج ىلا ميلس نب فنخم نب ناجرلا دبع ثعبو ملاس

 ماس ةنابج ىلا ىبابضلا ىشولإل ىذ نب رمش ثعبو. ةيتدس

 طقصع ء0ه01ع15 0 1ءءلمطعاتت 52311153 ©55ع اةطت هاء 1ع 1053 1

 هع 14 25م21ع6. رك 0 نيفوي الو.



 ؛8 نس نزرع

 لع ىب هتك _نالاودبس كنك ف نقلا دعي تتك ك2
 ىلع هترفاظمو راغخملا ةرزاوع همأي ورتشألا نب مليعاربا ىلا بنتك

 8 رفعلا لوف ' ما رلع ىبتوأ قيبلا لاه -ءامدب"تلطلاو نخا لف

 وبا وهو كبع نب ليحارش ةداهشلا هذه هىلع اوديش ىيذلا

 ةرصاعو ىئعضنلا هللا دبع ىئب ناجرلا دبعو هيقفلا ىبعشلا رماع

 4لاقف هللا كجر اذهب عنصت ام هل تلقف ىبعشلا ليحارش ىبا

 لبقأو ةعاطا ومو هناوخاو هتريشع ميقاربا اهدو لاق «نوكي دعد

 فنخ وبا لق نمح نب ماشه لق ء«راتخملا ىلا فلتخ

 ملسم نب كي ناك لق ىدزالا ىسيع ىببأ نب ىبيك / ىقدح

 ٠ بهذيو هيلا فلتخا ناكو دتشألا نب ميعاربال اقيدص ءىدسألا

 راتخملا ىقأيف ءاسملا كنع ةيشع لك ىف جورب ميهاربا ناكو ةعم هب

 كلذب اوتكمف فرصني مث ميجننلا بوصت ىتح هدنع ثكميف

 سيبشل ةليل اوجرخ نا «ىلع مهيأ, و عمتجا ىتح مروما نووبحي
 تعيش كلذ ىلع ىطوو "1 ةنس لوألا عيبر نم ةرشع عبرأل

 ,ىرتشألا نب ميعاربا مق سمشلا بورغ كنع ناك اًملف * قباجا نمو
 برغملا دعب انب جرخ رث بوغملا انب ىلصف مدقتسا هنا رث نذأف
 انيلع انلبقأف راتخملا ىبيري وهو 8بثنلآ وأ كدخا تلق نيح

 ه) © ةمقءعت» ةداهش. )6  0 1موءع7. غختلتلا 6) 0 هدت. .ه4) 0

 لاق. م 00 مسسلا ءاوجا نم ىيرشعلاو عساقلا ءجلا

 قس هنن :ى ليلل ريسمالا نك جويادتا نع يذلا رى لا

 هذه ىف ةفوللاب عيطم نسباو راتخملا نع ربخل قلب كذ نيتسو
 ةنسلا. .-/) 0 ىنتتدحو. ى) 0 عيجأ. 7/0 614: كم2 11

 17 ها 8:ءرتادع, ممن. 1, 75 2و0 (8110ةصك هل. 801.17 2
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 لاق نامز اذهو نامز كلذ « نا راتخملا هل لق هيبا مسآو دهب
 هلا لاقت ىلا ةيفنخل ”“نتبا "باتك ةاذنه نأ ملعي نيف ميفاربا م 5 1 0

 ند فيح ناتك اككم نأ كيشن اًيلاقق نأو ان: الا ”تعشلا لق

 © سلجأف شارفلا ردص نع هكلذ لتع * ميعاربا رخأتف كيلا لغه

 هعيابف هلي راتخملا طسبف كعيابا كدي ظسبا لاقف هيلع رانخملا

 لسع نم 0 عل 6 اهنم 50 ةخيكافي انل 78 9

 فرصنا 5 ىديب ذخا 0 يقال عجر املف 50 لخد

 3 تنا كهشن مل كنا نظفح هدق ىلا ىبعش اي لاقف هلحر

 لو برعلا ”ناشرفو رصملا ةضّيشمو ءارقلا ةداس 2و تيار ام ىلع

 انأو ةلاقملا هذه هل تلقف لق اقح الا نيلوقي ءالوه لثم ىرا

 ىرأ انأو يورخل ىنبجتي ءىنأ ريغ مهتم عتداهش ىلع مل هللاو

 ىسفن ىف ام ىلع هعلطا ملف مرمألا كلذ ماغ بحأو موقلا ىَأر

 111 نارا ناكل عدابسا 1ك عشالا نبا" 3 "لعق كتذ نم

 ميحرلا نامجحرلا هللا مسب  اهيف بتكو ةأودو ذفيكصب اعذو فرعأ

 017 0 و عسا كلاما ني يساسلا هيلع نيش ام اذه

 ديلا رع نب كلمو ىشحالا ظيفشا نم ريخأو ىدسألا »

 <) © نأو 660 آش نا» 68) 0 7 10561: تاكل: 6) © هت.

 10)7 تك و1 0:)2 هئاد< 7 0: هل
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 وعر يصولا نتمؤما ريما 3 نيبا ينجس دما نا ا ل
 مويلا لبق اهلك ضرألا لها ريخ ىبأآو مميلا ضرألا لعا مريخ

 نيلعف ا ناك انا اوعل نا كلسسي وهو هلسرو هللا ءايبنا دعب

 هللا ىنغيسو كياع ةجاح بانذلا اذهف لعفت مث نأو تطبتغا

 ةدق راتخملا :ناكو ٌىبعشلا لق كنع :ءايلوأو 2ادمحن دهم *

 ىل لق همالك ىبضق اًملف هلزنم نم ٍبرخ نيج ّىلا بانالا عفد

 هأرقو دفئاخ ضفو ماسي د دأب اءدف هيلا هتعفدف هيلا بانكلا عفدأ

 ىلإ ىحهملا كبح نم ميخحرلا نايحرلا هللا مسب ٠ وه اذاف

 ىنلا هللا كيلا دا ىناف كيلع مالس تا كلام ىب ميعاربا

 5 ىنيمأو ىزبروب يتكسلا تتعب ىف فاكر دس ير د
 بلطلاو ىودع لاثقب «هترما دقو * 0 هتيضترا ىذلا ىيجنو

 كعاطا نمو كتريشعو ك.سفنب مدعم ضهنأف ىتيب لها ءامدب

 ىدنع * كل تناك ىريزو تدعاسو ىقوعد تيبجأو ىنترصن نا كناف

 رصم زو راع صبيح لنيك تعرف ننس كس ع

 15 مأشلا لها دالب ىصقأو ةفوللا نيب اميف هيلع ترهظ رغتو ربنمو

 دنع هب نيلن كلذ تلعف ناف هللا نهع ىلع كلخب :ءانولا لع

 مالسلاو ادبا هليقتست ال اكاله نئكله نيبا ناو ةمارللا لضفا هللأ

 نبأ ىلا بنتك دىلق لق بانالا ةعارق ميقادا نش املف «كيلع

 الا ىلا بتكي ناك اف مييلا لبق هيلا 7نبتك كلقو * .ةيفنلل

 2) 0 هدم 0) 0 صحم لح" 006 انرزوتو. 4) 0 اديح#“

 حملا , 2 0 مترماو.© ر) 0 مهعم2 م) 0 صلنع كليتي

 /) © تبتكو.
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 «ءافعضلا ىع عفدلاو نيلخل لاتكو ! تيبلا ليهأ ءامكب تلطلاو

 كظحلو عصا كل ىفا هل لاقف طيمش نب رجأ ملكت رف لق

 فح تيعر نأ هنم كيفو كيس وهو كلع دق كابا نأو بح
 ةلزنم ه«انككل تدلع هيلا انتبجأ نا رما ىلا كنوعد ىق فَلَخ هللا

 ىفكي اما تام ىق ارما كلذ نم تييحأو سانلا ىف كيبأ

 دق هنا اهءارو بهذم ال ىتلا ةياغلا غلبت ىتح ريسيلا كلتم

 ىلا 4هنوعدي «هيلع ضلك * ميقلا لبقأو 3 ىرحتف «كلوا كل ىنب
 دع 5

 مكتبجا دق ىلاف رمشألا ىب ميعاربا هل لاقف هيف هنوبغريو مرمأ

 نأ ىلع هتيب لعأو نيسلل مدب بلطلا نم هيلا قيقتوعد ام ىلأ

 ليبس كلذ ىلا سيل ىكلو لحما كلذل كنا اولاقف رمألا ىولوت 0

 لاتقلاب رومأملاو ءلوسرلا وهو ىدهملا لبق نم انءاج دق راتخملا اذه

 انفرصناف بجي مرلو رتشألا نبا هنع نيكسف هتعاطب انرمأ كقو
 نإ مث اثلث ىربغف لق «انيلع در امب هانبخأف راتخملا ىلا هدنع نم

 انا .ىئبعشلا 8لق هباكا هوجو نم الجر رشع ةعضب اعد راتخملا

 ادق ةفوكلا تويب انب نقي انمامأ ىضمو انب راسف لك يف أودع
 هع 3

 رتشالا ىب ميعاربا باب ىلع فقو ىتح كيري نيا ىردن ال
 200 3 ع باع هه

 سلجو اهيلع انسلجت كئاسو انل تيقلاو انل ىرذاف هيلع انذاتساف

 هلا ] نا دهشأو هلل ديلل راتخملا لاقف هشارف ىلع  هعم راتخملا

 اذه ّناف دعب اما هيلع مالسلاو ديح ىلع هللا ىَّبصو هللا الا

 ه«) 0 هدم. 5) 00 امحف (2 0 اون 203 20 علك هيلع.

 4) 0 هوعدب. . 2) 0 20 نومام او. 6 ملف. ىو 000

 ربعف. 7) 0 للقو.
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 اودعتسأو مكبئاغ مكذعاش كلذ غلبيلف انودع لانق ىف انتريصب انل

 كس دانك نم وحنب انيك «. الجرف داجر انفو سلج 0 اوبفأتو

 فنخ وبأ لاق « هيلع نتبدحو 5 ةعيشلا ل تعيكاتساف

 5 لاق هجورتح اندو 0 0 املف 3 راتخملا باجا ىم أ و

 دكبعو ليماك ؛ئب هللا نقيفو نأ "نب انيزيوأ طفش نزلا ل١

 مبا عم 2كلاتق ىلع نوعمتجم ةقوللا لها فارشا عا داكش ىب هللا

 هللا 0 انوجحر رتشألا نب ميهالربا انرما ىلع انعماج 0 عيطم

 «”سيتب ىتف هناف انفلاخ ىم فالخ انيضي ال نأو انودع ىلع ةوقلا

 10 و لاق ندعو رع تاذ ةريشع /هلو تيصلا دكيعب فيش لجر موتو

 ٍ : ع 0
 مكب بلطلا م هب انرهأ ىذلا هوهلعأو ةوعداف دوقلاف رانخملا هل

 نلسسلا هيم سرس سلس نب كبب

 انيد' ىدقف' هتكوت ناو كل اريخ ناك هتلبق ناف هيلا كوعدنو

 !ةلاقف اروتسم كدنع نوكي نأ بح ىكو ةكصن ضرما 7 هيف كيلا

 هتياعس الو هتلئاغ فاض ال ىلتم ناو 0 نسب ميعاربأ هل

 راطخألا راغضلا كلوا امنأ سانلا بايتغاب هناطلاس ىلا برقتلا الو

 ىأر هيلع عمجا للق رما ىلا كوعدن امنا هل 5لاقف امه قاقدلا

 هيلع هللا ىلص هيبن ةئسو هللا باتك ىلا ةعيشلا نم الملا

 هم 0,ةلجر. )0 مو ةعيشلا ابل, هنرعس ه0 0
 156 سيق ىب كاكضلاو 5213 ا""., 25 ءغ ةدعمع. 4) 0 مللانف.

 0 سيترا رض 0 0 )0 لقفز 0
 نأ 210

8 7 



 4. 44 خخنس

_- 
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 ايهتي ملخ «انمودق لبق هب ضهني نأ ىلع جدارا ككق ناكف

 | اضحن اويكو اوباقرأ مكنم اريغن نا ليقي راتخملا ناكف ةهل كلذ*

 اوباجعكآو اوضرتعأو اوباهو ءاوبك 2 ناو اوبانأو اولبقا اوباصأ © ن 0

 ليبقا * ىتح ءىش ةدايزو © اوهش هلأ * نكي ملف ءاوباخو اوربت لقف

 علوخد * لبق راتخملا ىلع /اولخد ىتح ٍةلحاور * ىلع «ميقلا 5
 دق هل اولاقف متنيتراو متنتف كقف مكءارو ام 7 ل لاقف م هلاحر ىلا

 ةعيشلا ىلا اوعيجا احا وبأ انا ربكا هللا لاقق كترصنب انرمأ

 نأ ةعيشلا رشعم اب مد ابيرق ةدنم ناك ىم عهنم هل عمجن

 ماما ىلا اولحرف ,هب تّمج ام قادصم اوملعي نا اوبحا مكنم ارفن

 انا ايمو قط | ىما بح با :نىضترملا بيكاتلاو : جهلا اف

 ادي نإ عابتق : مكيلع هب تامدقإ اع وللاسف ىدكاملا١ ىبنلا

 هيلا مكتوعد اميف ىتعاطو ىجابتآب مك رمأو هليلخو هلوسرو 5 5و

 ماقذ نيفطصملا مكيبن تيب 7لعا ءامحب * بلطلاو نيل .لاتق ىم

 انعدام لات ثا يلع ئفأو هللا ديك حايرست | نب :ناكرلا دبع

 انسفنأل تيبتتسن نأ انببحا انك كف ”ءاناف ةعيشلا رشعم اي

 نلعا نيا - ىدنملا ىلع :انمدقت: ةتماغ و عيمجو ةصاخ

 انرمأف ةاهنم راتخملا ةهيلا اندد ام ىعو هذه انبح ىع هانلأسف

 ا[ 2 لم انلبقان هيلا !انمح امد 3 .ةتناجلو :ترزاومو هترهاظمب

 تماقتسأو بيولاو ٌلغلاو كشلا اهنم هللا بهذا ىف انرودص ةحرشنم

 2 60 اممدعما 22) 0: قيلذ عل. +25 اووصكت- 60 ربسغ

 رهش. ه6©) 0 هيلع انمدق. ر/) 0 انلخدف انلحاور. ى) 0 انلوخد

 انلحر ىلع. /) 0 ةصكع:. راغخملا“ 2) © 62: 6 © مكيلا.

 72 0 تنتيبلا لعا مدب (5ء1 14 ءامدي). 2) ©060 انا.



 44 اكيد “

 «كل ركذنف كينان نا انيار انا مت كلذ ىلع هانعيابذ ءافعضلا

 انتيهن ناو هانعبتا هعابذآب انقرما ناف «هل انبدنو* هيلا انعد ام

 انيحاص هب ملكت ا وحصنب ادحاو !دحاو اقيلكت لق دانيت

 ٌىنلا ىلع ىلضو .ءةيلع ىنثأو هللا دج انغرف اذا ئئح عيسي وقو

 5 ملا ةانصصخ امم ركذ ام امأف كعب امأ لق رث هيلع هللا ّلص

 هميظعلا لضقلا 5 دلو ءاَشِي 0 هيتوب 5 ناف 59 نم هب

 ناك كلذ 3 8 نيسك انتبيصم نم مقركذ ام 0 حيل هللف

 هل هللا * اعادها ةماركو هيلع تيتك ةمحلم قو ميكلمل ركذلا ىف

 ناكو /ىيرخأ اهب عضوو هدنع موق تاجحرد اهنم عراك ءامب عفر

 18: ”نقركق ام امأو  لروخقم. اًوحق هللآ اما - هلأ 1

 رصقنا هللا نأ تدديل هللاوف انئامحب بلطلا ىلا مكاعد ىم اعد

 هللا رفغتسأو اذه كيف لوقا هقلخ نم ءاش ىمب انوحع نم انل

 لق. .نيقاانلا ىذا كف.'لوقن قو ةطنغ نم. انجركت لق 6 مللو ذ

 ولو هقلخ ىم ءاش نمي ةمانوكسع نم * انل ىصتننا هللا . نا ,تنددؤل

 !5 نوردظتتي ا ةعيشلا# نوم نيلنأو "انتجت ' لق,« !هلعفتسال نامل 7

 انسفنا تاذ ىلع هانعلطأو انجرخ« هانملعا ىف انك نمم ةانمودقل

 اتجرتم اعضملا غلب ناك ىقو كانفاوخاا ىم ,انيارا نع نال نك

 عتدنع ةعيسلا 5 لذخ رمأب :بنأن نأ ىشخو هيلع كلذ 5-7

 2) © هد 7ت) © انصخ. : 2 ©1.1201.3 75.66 061755

 ه 2و, 62 5. 4. 4) © هللا هجر نيس. ١ 410: اها غلا عفر هل
 را ىرصخا. 35)- 001 لكهفاتأا 337152527 31 6ل 3851 ١1 920 ها

 2) كانمم1671 زر نانوع 1116323 12 (00 721015115 72121115 0 نا انورظنني

 خيلع مدقن. م10 لو ان
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 كيري راتخملا ناف دعب اما لق مث هيلع ىنتأو هللا لمدن ٌىفنلل

 مأ ةيفنخل ىبا انيلا هلسرأ ىردن الو هانعياب دقو انب جرت نأ

 امو هب انيلع محق ا نبضنلف ةيفنخل ىبا ىلا انب اوضهنأق ال
 هانبنتجا هنع اناهن ناو دكنعبتا هعابتا ىف انل صخر نافذ هيلا اناحد

 نم اندنع مق] ايندلا رمأ نم 5ىش نوكي نأ ىغبني ام هلاوف

 . رخا ةىقفوو تبصا كقف دنلا كدشرا هل هاولاقف اننيد ةمالس

 . اوجرخت مايا نم اوجرخ نأ ىلع هير عمجأف نش اذا انب

 ايلف حيرش ىب نامولا نينَع ماما ناكو :يفنلل نباب امقكلف

 «هيلع © امو هلا> نع هوربخ سانلا لاح نع هلأس هيلع اومدق

 دارج ئسب نو نع ءاقرو نب خفياخ ىتدلخ نزد وبا لاق رو

 ىف هرسف لق ةجاح كيلا انل نأ ةيفنلل نبال انلق لق ىدنللا

 اليلق كاكمف لق اذا !اديورف لق وس لب ال انلق لق ةينالع ما

 يرش نب: ناجرلا لسبع ًادبف هيلا انمقف انددف ابناج ىكنت رث

 تيب لما مكناف كعب اما لاق مم هيلع قو هللا لب ملكتف

 مألا هذه ىلع مكقح ملّظعو ةوبنلاب مكفرشو ةليضفلاب هللا مكّصخ دو

 دقف اهب مكصخ كق ام“ ةبيصم نسيظع هيلع هللا ةذجر نيسك

 معزي كيبع لأ نب راتخملا انيلع مدق كقو نوملسملا اهب ءمع

 ةنسو هللا باتك ىلا ماانطد كقو* مكئاقلت نم اناج كق هنا ةانل

 نغ عفدلاو تيبلا لها مءامدب بلطلاو هيلع هللا ىّلص هيبن ٠

 ت) © اولاق... ) 0 هس. ٠ 0 0 سف... 2) 0 ةمقغت ق. 020

 معو اهب متصصتخا. .ر/) .© اناحدو.. 4.0 مكب.



 5: اذن ْ 41.0

 ّىنادبهلا ميعث نب ليعامما ىتتلاح فنخ وبا لق. «كل ويخ هناف

 كرذع عيطم نبا دنع «عنصا انا معن هل نلقف لق ىنكلهيف

 ةاقو دنيا يلح هياكل اذاف هذنع نم انجرخن بحت ام لك هغلبأو

 ةدئاول تنراقف عيطم نى 30 < انليفاف لاق « ةريخك عابد عانم كرأد

 نسلعو ةيالا كلث تأرق نيح كلوق تيمهف دق ىلا اما ةمادق ىبا

 دعب انعم جور نع 6 هتطبت. اهنا تملع كقو اهب تدرأ ام |

 تيبلا لمت نيح تملعو هنباد يرسأو هبابث سبل دفق ناك ام

 10 هيهفت نأ تدرا ام كنع ٍهف ىق هنا كربخ دارا امنأ لت ىذلا

 تلقف كلذ. نم ايش نارا :نوكي. نا. ىندحاخا هلق هيفا ىلا

 هناهكت ايش هنع الو كنع غلبأل تنك ام هللاوف تلح ركل

 نال ءرلا /دج ام هل ءدكحت هيلع قفشم كنا تملع 7 ىكقلو

 اهلو انقّكصم هاوكشو هتلعب هانبخأف عيطم ىبا ىلا انلبقاف ودمع

 ,ىهلوح رودلا ىف مهيعمج فذخأف هباكا ىلا راتخملا ثعبو لق «هنع

 نم ةباصصا نم لحجر ءاح ىلا قي مدمن

 ىقلف جيوش نب ناجحرلا كبح هل لاقي فرشلا ميظع ناكو 4 ماي

 نب دوسألاو ىفنخل
 رعس لونم ىف اوعيتجاف خم كلام نب م أل قو ىدنللا دارج

 ©) 00 عضأ. 2) 60 ءطينتا 6 9 هن مز 0 320

 انك |ريز) 0 مخ 5) © ندا نك 4 ةفوللا ا 06

 ء( 14 1ه5ء1. ناآدع نم ا مابنو»
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 هللاو اما :نوملسملا .كمدعي ال :بئاس اي ؛اهلضقي :تيفذ' ىئدسألا

 ام» كتلاقم نم اوكن هل ليقأف مهقأ نا ديرأل ىناو نف سكقل

 نم: سيئ رصلا لفها نم الجر هيلع نرسلا: ئلو هدللا نأ بحا

 بدذاسلا نأ هل لاقذ عيطم ى ١ علا براضم ند سابا ءاجو اننعيش

 ثعباف راتخملا ىمآ نيسلو د باكحا سوور .نم كلام نبا

 ما ميقتسي ىتح كنج ىف هسبحاف كءاج اذاف كتايلف هيلا

 01 ابيكا دفا ردملا ناد ترص ىسا# ىف“ قوبع نايك قيادلا

 نب ةدكئاز عيطم نبا هيلا ثعبف لق «رصملاب بتو لق هناك 0

 هيلع الخدف ناديه نم .ّىمسبلا هللا ىبع نب نيسحو ةمادق

 شخ شخكاو هدم جارساب ريكو ه«بابتد اعرف ريمألا 2 لاق

 هللا ليق أرق كلذ ةمادق نب ةدثاز ىار اًملف اميعم باهذلل
 23 نا

 3 0. وأ كرتبتيل اورقك نيذلا كب كمي ناو 2 ىلاعتو كرابت *

 ١ اهمهفف نيركاملا ريد ةليلأو 1 كيو يك كوجرخي + 15

 لا 0 ام ةفيطقلا ىلع اوقلأ .لق. رق ةنع هبايث ىقلا رق سلجف

 ىرعلا تبع ليخا لثع رب ةديدش ةفقفك" نجأل ىلا ىككعو نق

 ئدزألا ليش نبأ

 اوباهي مل ةهيركلا اوتاي ملو مها اوكرذ رمشعم ام اذا

 ةدثاز هل لاقف اهيلع انآ ىتلا لاح ةايلعأف عيطم نبا ىلا اعجرأ 7
_- 

 هدنع ىفرطعات ناده :اخا اب تنأو لعافف انا امأ هغمادق ىبا *

 ©) 60 55ءلج لف. | هز 6 لجو رح 110: ك0 5 5

 © 0 لهض. 2) 0 جاجتب 2 © هد.



 انا ننس 00

 نس ةريبعتح ىقدخ فنخغ# وبا لاق 3 بسوملأ لع ةننيملاو

 كلذ كردا لك ناكو ىدزألا كديرد نب ثرال نب هللا ليغ

 دجحاسملا كهاشل أ لاق رمبزلا ن ب بعصم لئتق كهشو نامز لا

 مقاأو هللا ديخ ربنمل 0 كعصف عيطم نب هللا دبع ملق كتيح

 5و لأ -- هللا لبيع يقسو رسبمأ 3 كعب امأ 6لاقو هبللع

 لجأ ال ناو مكتيف ةيابجك رسما كر مسكر صم ىلع ىنقعب

 ىلا باتش قي ةايصوو هءمكنم ىضرب الا مكنع مكتيف لسضف

 اهد 0 ىنلا 6 نافع 3 نامتع 0 00 كنع اهب ىصوأ

 10 0 0 ىومولن الو مكسفنأ ا | ءعفوذ لاو مكتاهفس

 بئاسلا هيلا ماقف «بانرملا رعصألا رد نيل ىصاعلا ميقسلاب

 نيك ل نا كاما ريبرلا" بام هاما لاهم قرعشالا كلا ف

 ليك نا صرف ةليدانا و كدهشن انأف اناضرب الا #اننح انقيف" لصف

 هلا انيق راسي 2 نأو ءانيف هلا مسقي 3 ناو انع* انّتيف لضف

 15 ىنح هذ اندالسب ىف اهبار اس ىنلا : بلاط يأ نب ىلع اربيل

 انثي 3 امتع ةريس ىءانل ةجاح الو هيلع اهلا ير كله

 نب رع ةريس ىف الو ىدوعو .ةرثا تناك امنا اهتاف انسفتا ىف الو
 3 كك 2 3 َ 5

 ناك كقو ارض انيلع نيتريسلا نوهأ سناك ناو انتيف ىف باطل

 تكئام نب بئاسلا نندص ل نب كيوب لاقذ أ سانلا ىلأي 52

 ©6) © .ء.. ون -6) © لاق رن ' ١ ء) © هد: (5عل طقط عاقل ف

 اطيببسو. 6) © سسعت هللا هر رز 0 هد. ,.. م2) © كيتا

 /2) 00 هددت. 2) 0 1256. هيلع هللا تاءواص.
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 هللاو ىقلف لاق مطنلا الا بلطت لهو هول لاقف عيلحم ىب هللا

 نب ريع لق ««ليقلاب لكوم ءالبلاو رع 2لرقي لق احطبو اكطن
 نافرمب قج كلما ىبعغ ءغلب  ماشع نب كراخلا نب ناجرلا "نبع

 ١ ةرحبلا ىلع تعب ىم م لاقف دالبلا ىلع كايع ثحعب ريبؤلا نبا نأ 5

 0 ب يا يال ل

 دكيع امأو ملسف هلع ىلا ةصخش رث* اريسي © ماقأق هعاطأف ةعيبر

 ةفوللا ىلع ثيعب نم لق رق 7”سلجو افرع ثعب فوع ىداوب
 امو عاجتنتو طقسي ام اريثكو مزاح لق عيطم ىب هللا قبع اول

 بعصم هاخا ثعب اولق ةنيدملا ىلع ثعب نم لق يرقي نأ ةركي

 لق . ««هتيب لما لجر وهو: نهنلا ثيللا كاذ لق هويبولا ىبا*دم

 ناضمر ىف ةف ١ عيطم نب هللا دبع مدقو فنخ# وبا لق ماشه

 دبعل لاقف ناضمر هرهش نم نيقب سمخل سيبكل موي 45 ةنس
 كمإكأو, 0 تيعقا تمسح: ىقمر ميقت نأ تيببحا نأ كيزي 0

 هبلع .كبف ريبزلا ىب هللا دبع نيبنموملا ريمأب تقحل ناو كاو

 نب سكمحم نب ميغاربال لو نيملسملا نم هلبق نم ىلعو ةمارك ذك
 رسكو ةنيدملا مدق نكاح ميفاربا نرخ «نينموملا ريمأب قحلا ةحلط

 نبا* هنع فكف ةنقف تناك اها لقو ياخ ريبزلا نبا ىلع

 كثعبو ٍبارْْلِو ةالصلا ىلع ةقوللا ىلع عيطم. ىبا ماقأو لاق «ءويبولا

 ةريسلا ىسكي نا همأو ىلكعلا براضم نب سايا ةتطرش ىلع

 كز (] 660 200 صختشسو: 2)() نص. 7 2) 0 للتو. 1

 8مم 20 1! 20 عزم لك ظل 17 |5) 2 0 عغلبو.

 /) 163 كملعرع نأعتوانع (ن0م ع 0. 21101 2315 0101761111 3
 كار 2101 812زاف را 270: 115 53512 5312 5161017 60 ظل كل

 نيبز, 1طن 10201ع20ر "اور ءعام هقى) 0 رقد.



 "4 خذس 1

 ىجورخو ىنيع ةرفكاو ريخ وه ىذلا ىقاأو هيلع تفلح مام عدا

 وهف ةندب فلا ىذه اًماو ىنيب رقكاو هنع ئقك نم ريخ جيلع
 مع د 5-3062

 فدع انعاو ىلوهيف هداف ل نمت امو خقصد نم ىلع نوخأ

 ءاكوءاغ كلمأ من م ىوما ىل بينت نق نإ تددول هللاوذ ىكيلامم

 و ىكاسلا نم هجورخ 4دنع هراد رامخملا لون امل لاق 2*!دببا

 ىضرلا ىلع /اهيأر ففثذاو هيلع تعمتجاو ةعيشلا هديلا فلتخا

 طي نسب رمحأو سك نسب ديزبو ئرعشألا كام نسب بداسلا

 ؛: يمسحلا ناريس _نسيعلا سعات ىنايتفلا نادت ف ةعافرو
 ع

 , نسبا لزع ىتح ٌثتشيو ىوقي كمأو نورثكي هباكصا لزت ملف لق
 ثععبو ةحلط نب دمج نب ميعارباو ديزي نب هللا دبع ريبزلا

 ىنتقلح فنخ# وبا لق «ةفوللا ىلا امهليع ىلع عيطم نب هللا دبع

 ماشه نب ثراخل نب ناجرلا دبع نب ريغ نع ريم نب بعقسلا
 بعك,. ني. ىاجع ىب اخ عيطم ىيررهللا :ىبع ريبزلا نيا طن لإ

 نىةللا لبع ثعبف قموزرخملا * ةعيبر أ نب هللا كبع نب ثرامأملو

 :ةعيبر ىأ ىب .هللا دبع ىب ثراثل ثعبو ةئفوللا , لع عيطم ىبا

 امهيقاف تيما قاسم ريكب كلذ غلبف لاق ةرصبلا ىلع

 ىأ نبا امذ اريسن الف مطانلاب ةليللا رمقلا نا ناذع اي امهل لاقف

 ©) © ةصدعط ىف. كنز © 15 نع 5ء0 مدننا 2051 ءالو2> 0

 ط2 ىنيمي وفك أو 220 ىنيمي نع. © 0 300. اهدعيز ]14 مدعي

 هعمل طخطعأ ةص0أع اكولمم 2) 0 كعبا (-) 0155ه. ءايطخح رثإ 3

 عار 5) 0 عباس 17ع] عدابدا 2) © ىيعلار 6 للطط 1062

 2 ©0060 هدم. م) © 11هعءب/مطغ]ب ذه.

2 0 
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 امولظم تسبح سلق ىف دعب اما هيلا بتكو باطل نب مع

 نينع ىلا هللا كبحري 0 بيحكات ةيذاك انونط» ةالولا "يا نطو

 كقفطلب ايهيديا ىم ئصلخ نا هللا ىسع افيطل اباتك نيملاظلا

 ريع نب هللا :دبغ امهيلا بتكق . «كيلع مالسلاو «كنمو كتكربو

 كيبع نأ نب راتخملا نيبو ىنيب ىذلا ايتملع لقف دعب امد

 ام فحب ابكيلع تمسقف لا نم اينيبو ىنيب ىذلاو رهصلا نم

 ال قلبك ىلا قارطنت نوح. دلييسا انتيك اين, اكتر بك

 ميعارباو ديزي ىب هللأ تيك ىا .املخا “هللا ةيكرو اكيلع مالسلاو

 ا ةريخلا يعور ند للا دبع تانك عجالط نب تبعت ندا

 ثرامخل ىب كيزي لاقف ريثك دباككأ نم سانا هاتأذ هسفنب هدنونيضي »

 ءالو» نامضب عنصت ام كيزي ىب هللا كبعل مو 5 ديزي ىبا

 املف «كلذ لعفف تاس عدو نيفورعم افارش 3 عتنم ةرشاع هنمض علك

 خكلط ىب نيك نب ميعارباو ديزي ىب هللا كيع هب اعد هونمض

 ناجرلا .ةداهشلاو بيغلا راع ينفي لا لل كل كحلا كاتب هانا

 ناطلس امهل ناك ام امهيلع بخ الو ةلئاغ امهيغبي ال ميحرلا ؛5

 هكيلامو ةبعللا جاتر ىدت اهركني ةندب فلا هيلعذ لعف وه ناف

 هراذ ءاهغ جرخ ردع كلت ايزل :قيك راوححا جاتننأو مهكَذ هلك

 نيكل دع مشرع ىا نب ئىبح ىددح قلم نا لع « اهلونف

 ام هللا هلت 2ليقي كلذ دعب* راتخملا ننعمس لق ملسم ىبأ

 هللب خل ىفلح امأ هذه جناميب هل ىفأ ىلا نوري نيح قفا »
 نأ اهنم ريخ وه ام تيرف نيي ىلع تفلح اذا ىل ىغبني هتاف

 «) 0 هدص. 65) 0000. رامكملا ) (00 ةصكعا» دونيضف. 2) ©

 كلذ دعب لوقب.
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 أوعطقت رلو ةذقفن اوقفنت مث مكنا نيلكملا داهجو -نيطساقلا

 مكل بنكو ةجرد اهب مكل هللا عفر الا ةوطخ اوطخلا مو ه0 ةبقع

 اوربا كفيعضتلا"«نم“ هللا لا ما ديصخحم هل * تام ىلا" هنسحم 2

 برغملاو قرشملا نيب اهيف تدرج 4دق مكيلا نّجرخ دق ول ىناف

 م «اماكر ب نذاب * جتعلجغ هللا نذاب 0 00 1

 هءاج «ىدحهلا لا اب ند 5 ىبصع نم الا ادللا نعي

 سيقلا دبع نم ثيل ىنب نم وريع نب « ناحيس باتنلا اذهب
 باتالاب قف ةناطبلاو ةراهظلا نيب اميف هتوسنلق ىف هلخدا دق

 رو ةفيذخ ىب دكعسو ىدبعلا ةيركم ىب را داش ىب عا

 كبعو سمح طيف ىب رهجأو 505 د كيبزيو ناميلا 1

 بانا هيلع ًارقذ لماك نب هللا دبعو ىلجبلا ناحش نب هللا

 نكو 2 بانالا انأرفق لق هل لق هل اولاقف #لماك نبا هيلا اوتعبف

 هان « انلعف كجرخ ىتح كينأت نأ تتش ناف كرسي ثايح

 4 عامتجأب رسف حب (دجلا ندر امب 8: ةربخأف يكل هيلع لكل

 ؛هذله ىمايا ىف يرخا ىللف اذه اودبرت ال هل 1لقو هل ةعيشلا

 ىب هللا ىبع ىلا ”«ايبرز يحي امالغ ثعب دق راتخملا ناكو لق

 ©) 0.ايداو. 0:)78 هيفح لل 06 0 200. لجو ع

 ىعلا 052 مكودع 05 اعمسلاو 6 ىم من6 قدا مار 0 هدصت

 رز ©0 كا © 5200 م 060 صفع دانا 2 © ىكلاتكا مآ 8

 ةرزد 2) © عل كفن ١ 2 0 انيزر "61 اهنزو . 12110 5017 ا3 ا

 [ةهسساتلا 0[81هاءادغؤتت معتورد1 ءانع 52101111: ن1 161



 6ك "6 خنس

 7 ردسلا جالدالآ 6 قنيدوللا 1

 لومي بح 0 ا امه نيلوح

 ردحاح ىلع م ناو حبو الا

 هكعحش اذ ىلابرسو نكيدحلا 5 5

 ركذلا 0 ح راقلا لج نوسسلا قع
 دي

 نودسو كرين اخدسسب تاخد مذ

 نم كيمف ناك 6 نسئاكلا ندع ربك كلا ركذ

 ةليلكلا رومألا

 ةفوللاب كيبع لا ىئب راتكملا بوثو كلذ نم اهي ناك ماممف 0

 اهنم هجارخاو م بلاط نا ىب اع ىب منيعلا مادب ابلاط

 « ىودعلا عيطم نب هللا بع ويبولا ىبا لماع

 روهطوأ ىلذ' 3 انفهرما : ىم ناك اما نع "ربضلا ركذ

 ةفوللاب ةعيشلا هيلا اعد ام ىلا ةوعدلل راثخملا

 ٍعيِدَخ ب لدي قل [فنشم قلل عا نيك نب ماش ركذ 5

 لنحت ىنب نم ,ميتاك 00 3 ةديبع نع هتدح

 امأ راتخملا هيلا بتك اومدق امل كرم نب . ناهيلس كافكا نأ

 اقيبا رزؤلا | مكتعا ظطحو : عرجألا 'مكل ' مظعا * "هللا "ناسف "نعم
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 “4> نس هك

 ادوع ذل عطقف ةليقت .ةبشخ ل رظنأ نكلو هحالس ىف لعي ال

 ىلع هدب لمحت هايا هاطعأت رصقلا ىف هباصا لاقيو بانع نم اليقت

 لاقف مزاخ ىبا ىلع لبقا رث اذيقو طقسف هبرضف مناخ نبا ىلوم

 0 لاق أاهيبلا دوعن 0 لاق تالبلاو 520 دقو ولا ديرت انهم

 5 هلانق ىلا نوعي 5 0 نم هل مْ نأ ىلع هحناصف دوعأ ال

 رصقلا باب شيرسل هل ميفو لق ا 1 مزاتخ نبا ةلصوف

 اليوط اتّدحتو هنيد هءاضق هل ىمضو هلصوف مناخ ىبا لخدا

 ةيرضلا ىلع ةقصلم مزاخ ىبا سأر ىلع تناك ةئطق تراطو «لاق

 هسأر ىلع اهعضوف اهلوانتف شيول ماقف هبرض شيول ناك ىتلا

 ؛(0 سما كسم ىم نيل ةمادق اباب مييلا كسم مزاخ ىبأ ههل لاقف

 طلاخن اعطقنا ىباكر نا الول هللاو اما كيلاو هللا ىلا ةرذعم لاق

 عمج قوفتإو هنع فرصنأاو مزاخ ىبا ك.كضف كسأرضأ فيسلا

 ميم ىنب ءارعش نضعب لاقفذ ؛ ميم ىنب

 سراوف ربيخ جلملا را متنكو 00 شجر كلا ّلثَم مكن ول

 15 سواَسَو لوط نرد مد لاججس م نم 0 اا انا

 ال لق كلتق ىم فمر هبو ريمه هرخا هل لاقف برخل كلت ىف

 ىوي ال ريهز ناكف «لاق رفطأ نودرب ىلع للجر ىننعط ىردا

 نمو هلنقي ىم مهتمف هيلع ليخ ظل رغصأ نوذرب ى اع .ادحا

 ه0 ةالخم نناكف رفصلا ىنيناربلا 0 ركسعلا لها * ىماكأف برهي نم

 مزاخ نبا هلاتق ىف شيرقل لقو «دلحا اهبكري ال ركسعلا يف

 هز 0 :هدقصنب ١ 1:0) 07 قا رن ءافؤ >0)2+ نتانلا



 51 "8م خذس

 مالعف اننيب برخل تلاط دق لاقف هيلا 00 ا 0 ىدانف

 نيلكفلا لواصت 0 هل زربف ىنتفصنا 0 كيَبأو مراح وبا

 ةلفغ مناخ ىبأ لفغتو د ام ىلع امهينم دحأ رقي ل

 عطقناو ههجو ىلع هسأر ةورفب ىمرف هسأر ىلع شيرخلا ةدبرضو ه
 اعجار هسرف قنع مزاخ نبأ مزلف لق فيسلا عوتناو شيول ابار
 لاتقلا عاداغ رث هسأر ىم تئخا'ىق ةيدض هبو ةباككا ىلأ

 فرف ثلث اوقرفتف ناقيوغلا لم رث امإبا ةبرضلا دعب كلذب اوثكمف

 نب سامش هجتوتو ةعامج ىف هُوَ ىلا هءاقرو نب ريب ىصف
 ىب نامتع ذخأو ناتسج“ ىلا ليقو ىرخا ٌةيحات ىدراطعلا .راثد د

 ىلا شيرلل ىضمو اهب ارصق لونف ماتتوق ىلا هوفتتلا نب* وشب

 اهل لاقي اهأرق نم ةيرقب هقكلف مناخ ىبا ةهعبذاف فوولأ ورم :خيحان

 رشع ىتا ىف ءلاله 0 شيرمملو ةيحلملا رصق وأ ةمكلملا ةيرق

 احامر بصن كقو ةبرخ يف ىف مهف هباككأ منع قرع ىكقو الجر

 ىف و هيلا بخ مزاخ نىبا هيلا ىهتناو لاق < ةسونأو دعم تناك ؛5

 شيرتخل ئلع لمح سأبلا .ىيدش هل دوم مزاخ نبا عمو هباككا

 اما شيرحكلل ةبض ىنب ىم 0 ناكفكما اكتم عنصب ملف هبرضف

 ىفيسو ريتك الس هيلع شير هل لاقف كيعلا /عنصي ام ىوت

 ©) 0 هلواصتقو ايراضتق. 42) 0 هبرضيف. )000 اقو نب ريك

 0 ءاقرو ىب رمكد , /. ةانز73. 4) 115 نهر هك. 8ءاقلط. 5#. © ناردا

 وسهلا 14 551114 روداسمتر 011001 36و11 أ 10 رسهستب سبأ ءأ 0

 رهشناويا 511 عا 100“ نسب ا درك 201 اينرفز 7. 070

 يم 01 26 00 7 0 عئص»



 15 هن هذه

 هموقل لسع لكاعا ىقدلو, هنيوقل تيسك بستكا ام سي ناح

 لاق ئودغلا . «دينف نب ريهز لايذلا وبا .انتدحو ىلع لق. .«اوش

 ورم ىلا اوفرصنا مناخ نبب هللا دبع نب دمحم ميمت ونب لثق امل
 هل لاقي :دراطع .ىب. نم الجر كردان 0 ل ريكب مهبلطف
 ن د

 0 .بذ هللا لدع نسب دي اك مراتب هلل انكردا لد

 اوّلوو مزاخ ىبا لاتق ىلع اوعمجأف 0 يي كل نم هكا

 نحأ سراديب 6 لق ' ىعيرقلا لالم نب شيركلا مهيلع

 هللا ىكنيع لايق نعوم ىتدرتكا عبجإ لق نيادرم فال

 ؛!0 لجبلا امنا مهلتم .كرحي ل١ ناسرن نشيركلا . عم ناكو :لاق . مراح ىبا

 ىميرصلا 6 ءارو نب ريكابو راثتد نسب سامش مهنم ةبيتك مهنم

 ياحلو /ىربنعلا فلغلا نب درو: ىلا هنت ريهظ نبدة

 تيا يح ماو ناشد يلا نأ قودحعلا بشان ىبا

 « نيتنس مزاخ ىب هللا تبيع لالخ نب شيوخ <لا لتاقنف ىودعلا

 15 شيرسلل ح م ة لاق | او.كاض مهنيب رجلا برأ ةيلاط املخل
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 ن1 م1 م

 هوي ا تينملا يديك ناد نيك نين كعك و ف +. لوخحلا

 نم ميم ىنب عنم امل حاشو نب ريكب نأ هموق .نم خايشأ نع

 لسراف راقد نب سامش هيلا جرخو ةأره دالبب اوماقأ ةأرض لوخد

 نم لجر لك ىطعأو افلا نيتلث كيطعأ ىنا سامش ىلا هريكب
 حكم“ اولتقو ةةنيدملا الخلف اوبأف اوفصني نا ىلع افلا ميمت ىتبو

 ص 0 006 : ١
 كيشر نب نسما انربحات ىلع لاق < مناخ ىب هللا 5 ىبأ

 نب هللا دبع نب كيح# جوخ لاق ىدنالا ءريزع نب نيح نع

 هولابسحرف اهلوخد نم ميمخ ىنب عنم ىلع#و انأسهد 1 مزاخ

 مهنم لجن دارا الك #لعجو .مهتليل اوبرشو اناتو هوكشف هودخآن

 هنم اذه متغلب نا امأ راتد ىب سامش مهل لاقف هيلع 6لاب لوبلا م

 ذخا ناك كقو /ملق طايسلاب امهلتق ىيذللا ايكيبحاصب هءلتقأت

 انام ىتح طايسلاب امهبرضف ميغ ىنب نم نيلجر كلذ نليبق

 هيلع هسقن ىقلأو هكنق: نع ةاهن» ئبضلا  ةعحشم.- نت: » ناهيج

 ءءاتكف ميالتق نميف هلكقي ملف كلذ مرابخ حبا مهل ركشف و

 نومري ميمت ىنب نم مهخايشا عمس هنا ريع ىنأ نب رماع معرف لق.
 نم نالجر مزاخ ىب هللا دبع نب دمحم لتق ىلو ىذلا نا
 ىبا لاقف بيسك رخآللو :ةلجت اهدحأل لاقي دعس ىب كلام ىنب

 ©) © 200. ياسو ند. 6) 0 1د5ع». 2دحاأ اولوو. 6ء) 0
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 طعم انش نر ا 2000 لولججل ١7 20 اول 20 600

 لف 200 نابح (5ع0) دلتطتل 1177 زر: وعول 5 266016 ١
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 45 :ةتدس م

 رججرلا نوب هللا قيكاؤنسلاب هذع قى ناكل محو 2 وبأ لاق

 رجا 5 ةفوألا ىلعو ميبولا ىب 3 بعدصعم دوخأ ةنيدملا ى ناكو

 ه هللا دبع ىب ثراثخل* ةرصبلا ىلعو عيطم' ئب هللا دبع ةنسلا

 اهئاضق ىلعو عابقلا هل لاقي ىنذلا 6 وو ىموزكملأ ذعمبر كيا ىبا

 5 8 مزاخ نب هللا دبع ناسارخ ىلعو ةريبه ىب ماش

 هللا كبع ميغ ئنب : نم .نانارخب: ناك نم :فلاخ ادنسلا, هده در

 «بورح مانيب تععقو ىنح مزاخ نبا

 كيل3::ببس_ نعت بخ اركذ

 "نم اهب ناك نم ىلع مناخ نب هللا دبع اونا ميمت ىنب
 3 2 ع

 هب رفظو نم لنق نم لنق ىنح خبلعت نب سوأ برد ىلعو ةعيبر

 افج دحا 6مي. هعرانيب مول ,افص املف* ناسارح هل انك

 نب ريكب لعجو اهيلع هلعتساو لمحت هنبا ىلا ةارق مض دق ناكو

 5 مزاخ نبأ افج اهلث ' ةيفص يلد ميم /نم ةارمأ تيع هنبا مأ

 2 ريكب ىلآ مزاخ ىبأ بتكف نأرهب اديح ىندأ اونا ميم ىب

 نان راثد نب سامش اماف ةاره ليخد نم ميم ىنب 7عنمب اهرماي

 نم معنمف ريكب امأو ميم ىنب عم ةراصف ةاره نم جرو كلذ

 «) 00 ه4 0 تراخل ىب هللا دبع. 2) © هده. ه) 15 0 م36
 رفعجج ودل لاك. 14200 ايي 2 0 0 جاسو» 110115 120101-
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